
1 

 

Előterjesztés 

háziorvosi feladat-ellátási szerződésről 
 

 

1. előterjesztés száma: 147/2019 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény  
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 

- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltéte-

lekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk a képviselő-testület korábbi döntése értelmében feladat-ellátási szerződést 

kötött a Bino Bt-vel, a 3. számú felnőtt házi orvosi körzet helyettesítésére. A helyettesítő orvos 

Dr. Nagy Gyula, aki a feladat-ellátását 2019. június 30. napjáig vállalta.  

 

2019. január 1. napjától a praxis az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz, mint praxiskeze-

lőhöz került vissza. E háziorvosi körzethez tartozó praxisjogot egy arra jogosult orvos ingyen 

megszerezheti, ha megfelel a praxisjog megszerzése feltételeinek. Pályázati felhívásunkra egy 

pályázó nyújtott be pályázati anyagot, akivel tárgyalásokat folytatunk.  

Önkormányzatunknak - mint az alapellátás biztosítására kötelezettnek - gondoskodnia kell a 

lakosság folyamatos ellátásáról.  

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatta önkormányzatunkat, mint egészségügyi 

szolgáltatót, hogy a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet értelmében a fix összegű díjazás 60%-ára 

vagyunk jogosultak, mivel egy éven túl helyettesítéssel ellátott praxisnak számít ez a háziorvosi 

körzet.  

Javaslatom, hogy az ellátás biztosítottsága érdekében, az új egészségügyi szolgáltató és szemé-

lyes közreműködő kiválasztásáig a feladat-ellátási szerződés és az ehhez kapcsolódó működési 

engedély hatályba lépéséig, de legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig a képviselő-testület a 

Bino Bt-vel hosszabbítsa meg a feladat-ellátási szerződését. 
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Tekintettel arra, hogy hivatkozott jogszabály alapján a NEAK finanszírozás csökkent, javas-

lom, hogy önkormányzatunk saját költségvetése terhére egészítse ki az egészségügyi szolgálta-

tó finanszírozását havi bruttó 400.000,-Ft-al. 

A szakápolót továbbra is önkormányzatunk biztosítja. A szakápoló heti tizenkét órában fogja 

ellátni a feladatot, megbízási szerződéssel. A megbízási díj (br. 45.000.-Ft) és járulékai a 

NEAK finanszírozási összegből biztosított. 

A Bino Bt. képviseletében eljáró dr. Nagy Gyulával tárgyalást folytattam a folyamatos ellátás 

biztosítása érdekében. Dr. Nagy Gyula vállalja az új egészségügyi szolgáltató kiválasztásáig a 

feladat ellátását.  

A helyettesítés ellátásáért havonta a Bino Bt. a szakápoló bér és járulékaival csökkentett finan-

szírozási díjra, valamint 400.000.-Ft/hó összegre lesz jogosult. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot szívesked-

jék támogatni. 

 

Bicske, 2019. június 17. 

 

          Pálffy Károly 

          polgármester 
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1. melléklet a ___/2019. számú előterjesztéshez 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben 

az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében: 

1. Megbízóként úgy dönt, hogy a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés 

céljából 2019. július 1. napjától az új egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási 

szerződés és az ahhoz kapcsolódó működési engedély hatályba lépéséig, de legkésőbb 

2019. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra megbízza és szerződést módosít a BINO 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 2060 Bicske Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám: 

Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07) gazdasági társasággal, mint Megbízottal. 

 

2. Megállapítja, hogy a Bino Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta 

megállapított az Önkormányzat által foglalkoztatott asszisztens havi bér és járulékával 

csökkentett háziorvosi finanszírozási díjra és bruttó havi 400.000.-Ft díjazásra jogosult. 

 

3. A 2. pont szerinti havi bruttó 400.000,-Ft díjazást a 2019. évi költségvetés általános tarta-

lék terhére biztosítja. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 

aláírására. 
 

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valam-

ennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélye-

ző, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak 

megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: polgármester 
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_________/2019. számú határozat 1. számú melléklete 

 

TERVEZET 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Háziorvosi feladatok ellátására 

 

amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 

4.; képviseletében: Pálffy Károly polgármester, KSH statisztikai számjele: 15727048-8411-

321-07 ), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, (továbbiakban: Megbízó) és 

 

másrészről BINO Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 2060 Bicske Kisfaludy u. 48.; cég-

jegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07; képviseletében: dr. Nagy Gyula), 

mint Egészségügyi Szolgáltató (továbbiakban: Megbízott) (Megbízó és Megbízott együtt: Fe-

lek), valamint 

 

harmadrészről dr. Nagy Gyula pecsétszám: xxxxx (születési hely: xxxxxxx., an: xxxxxxx, 

2060 Bicske, Kisfaludy u. 48.), mint praxisjogosult (a továbbiakban: Háziorvos) között a terü-

leti ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátása tárgyában  

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük feladat-ellátási szerződés háziorvosi feladatok 

ellátására címmel 2018. november 8. napján létrejött szerződés az alábbi pontokban módosul: 

 

 

1)  A szerződés 3.) pont: 

 

Megbízó a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta megállapított háziorvosi fi-

nanszírozási díj összegének és a Megbízó által foglalkoztatott asszisztens havi bér és járulék 

különbözetét, ezenfelül havonta bruttó 400.000, - Ft összeget minden hónapban átutal a Megbí-

zott által kiállított számla ellenében. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 8 nap 

 

2)  A szerződés 6) pont: 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződést 2019. július 1. napjától 2019. 

szeptember 30. napjáig kötik. 

 

3)  A szerződés 18) pont: 

 

c) A feladat-ellátási szerződés megszűnik, amennyiben a Megbízó új egészségügyi szolgáltató-

val feladat-ellátási szerződést köt és az ahhoz kapcsolódó működési engedély hatályba lép, de 

legkésőbb 2019. szeptember hó 30. napjával. 

 

 

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek. 

 

 

Bicske, 2019. ____________________ 
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_____________________________                            ____________________________ 

BINO Egészségügyi Szolg. Bt.                 Bicske Város Önkormányzata 

képviseletében             képviseletében 

       dr. Nagy Gyula               Pálffy Károly  

             Megbízott                  Megbízó 

 

 

 

     _______________________ 

      dr. Nagy Gyula 

         Háziorvos 

 

 

 

 

 

 

Záradék:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződést megismerte és a 

__________________ számú határozatában a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármes-

tert. 

 

Bicske, 2019. ________________ 

 

  

                Fritz Gábor    

     jegyző 

 

 

 

 

Molnár Enikő        dr. Petrik Péter 

Pénzügyi Irodavezető         ügyvéd 


