
 

 

  

Előterjesztés 

az Avicenna-BO Bt. - 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet - 

feladat-ellátási szerződésének felmondásáról 
 

1. előterjesztés száma: 29/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

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 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága! 

 

Dr. Bourgla Ossamah, mint az AVICENNA-BO Betéti Társaság ügyvezetője és az 5. számú felnőtt 

háziorvosi körzet háziorvosa, a 2012. december 14. napján kelt feladat-ellátási szerződés 2020. ápri-

lis 30. napjával történő felmondását kezdeményezte. 

 

A szerződés határozatlan időre, de minimum 5 évre került megkötésre, amelyben (szerződés 13.) 

pont) lehetőség van rendes felmondás esetén 6 hónapos felmondási időre. A felmondás közlése írás-

ban megtörtént.  

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegení-

tésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség. Ugyanezen sza-

kasz (3) bekezdése értelmében a feladat-ellátási szerződés megszűnésének időpontjáról az érintett 

települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet. 

 

Fentiekre tekintettel Bicske Város Önkormányzatának a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztályát szükséges tájékoztatni a feladat-ellátási szerződés megszűnésé-

nek tudomásul vételéről. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfoga-

dására. 

 

Bicske, 2020. február 19. 

 

Tisztelettel:  

 

         Bálint Istvánné 

             polgármester 



 

 

    

 

1. melléklet a 29/2020. előterjesztéshez 

 

 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: az Avicenna-BO Bt. - 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátási szerződés-

ének felmondásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Dr. Bourgla Ossamah háziorvos Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-

ellátással kapcsolatos felmondását tudomásul veszi, 

 

2. Bicske Város Önkormányzat és az AVICENNA-BO Betéti Társaság (székhelye: 2060 

Bicske, Szent László utca 10.) között háziorvosi feladatok ellátása tárgyában 2012. 

december 14. napján kötött feladat-ellátási szerződést 2020. április 30. napjával meg-

szünteti, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat elválaszthatatlan részét képező szerződés 

aláírására, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti feladat-ellátási szerződés megszünteté-

séhez szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: polgármester 

 

 

……….. határozat melléklete 

 
Feladat-ellátási szerződés megszüntetése közös megegyezéssel 

- tervezet- 

 

Amely létrejött egyrészről  

Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4. adószám: 15727048-2-07, képviseleté-

ben: Bálint Istvánné polgármester), mint Megbízó,  

 

másrészről AVICENNA-BO Bt.(székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 17., adószám: 22063122-1-07, 

cégjegyzékszám: 07-06-005061,  képviseletében: Dr. Bourgla Ossamah 2060 Bicske, Szent László u. 

10.), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Felek) 

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:  

 

1. A Felek megállapítják, hogy közöttük 1995. június 1. napján kelt többször módosított, (legutoljá-

ra 2012. december 14. napján) háziorvosi feladat-ellátási szerződés jött létre a Bicske 5. számú 

felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában.   

 

2. A Felek egyező akarattal kijelentik, hogy - a Vállalkozó kérelmére - az 1. pontban rögzített fel-

adat-ellátási szerződést 2020. április 30. napi határnappal közös megegyezéssel megszüntetik.  



 

 

 

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 5. sz. körzethez tartozó háziorvosi rendelőt legkésőbb 2020. 

április 30. napján Megbízó rendelkezésére bocsátja. Ennek elmulasztása esetén felel minden ez-

zel okozott kárért. Az átadás-átvételről külön jegyzőkönyvet kell kiállítani. 

 

4. A Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízó tulaj-

donát képező és a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, térítésmentes használatba adott 

eszközök, felszerelések, műszerek visszaadásra kerülnek Megbízó részére a Vállalkozótól. 

 

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a betegekre vonatkozó az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint kezelt egész-

ségügyi dokumentációt az önkormányzatnak legkésőbb 2020. április 30. napján térítésmentesen, 

használható állapotban átadja. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell kiállítani.  

 

6. A Felek kijelentik, hogy – a feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben – egymással szemben a 

3.-5. pontban rögzítetteken kívül további követelésük nincs.  

 

7.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai 

az irányadók. Esetleges jogvita esetén – ha a kötelező előzetes egyeztetés nem vezet eredményre 

– a Felek a Bicskei Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.  

 

Jelen szerződést a Felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegye-

zőt, 4 példányban aláírták. 

 

Bicske, 2020. _____________________ 

  

 

 

 

                 AVICENNA-BO Bt                Bicske Város Önkormányzat 

képviseletében 

Dr. Bourgla Ossamah háziorvos 

Vállalkozó 

képviseletében 

Bálint Istvánné polgármester 

Megbízó 

 

 

Ellenjegyzés: 

 

 

Fritz Gábor 

jegyző 

 

 

Dr. Petrik Péter 

ügyvéd 


