
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság 

tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, mint megbízó (a 

továbbiakban: Megbízó), másrészről a Dr. Mohr Háziorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi 

Betéti Társaság (rövidített név: Dr. Mohr Háziorvosi Bt., Cg: 14-06-301281, adószám: 

25231614-1-14,székhely: 7562 Segesd, Kossuth L. utca 58.) képviseletében Dr. Mohr 

Tamásháziorvos, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, az alulírott napon és 

helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megbízó és Megbízott (együttes említésük esetén: Szerződő Felek) megállapodás kötnek 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és 

körzeteinek kialakításáról szóló 14/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet1. 

mellékletében meghatározott I. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 

ellátására. 

 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontja szerint, az önkormányzat köteles gondoskodni az 

egészségügyi alapellátásról és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról. 

 

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése, 2/B. § (1)-(6) bekezdései és 

a 3. § (8) bekezdése alapján Szerződő Felek a feladatellátással kapcsolatos jogokat és 

kötelezettségeket e szerződésben rögzítik. 

 

4. Megbízó megbízza a Megbízottat azI. számú háziorvosi körzet lakosságának az 

egészségügyi és az önkormányzati törvényből adódó kötelezettségeinek ellátásával az 1. 

pontban hivatkozott önkormányzati rendeletben rögzített ellátási területen, területi ellátási 

kötelezettséggel. 

 

5. Szerződő felek megállapítják, hogy Megbízotta háziorvosi tevékenység ellátását Dr. 

Mohr József Tamás (orvosi diploma száma: 118-83/1964, kelte: 1964.09.28., szakorvosi 

diploma száma: 1449/1997., kelte:1997.11.18. háziorvostan szakorvos) személyesen 

személyes közreműködésével biztosítja. 

 

6. Megbízott a 4. pont szerinti egészségügyi tevékenység folytatásához a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által 

kiállított érvényes, 541-4/2004. számú működési engedéllyel rendelkezik. 

 

7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár Dél-Dunántúli Területi Hivatalával megkötött érvényes finanszírozási 

szerződéssel rendelkezik. Megbízó az önkormányzati közszolgáltatási feladatok 

ellátásáért az alábbi támogatást nyújtja: 

 

a) a tulajdonát képező – Segesd, Teleki utca 2. alatti és Segesd, Lászlómajor 30/A 

szám alatti – a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges rendelőegységeket az e 

szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára térítésmentesen, 

b) a rendelők épületének külső állagmegóvását és karbantartását, 
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c) az elektromos víz és szennyvíz rendszer meghibásodása esetén annak kijavítását, 

szükség esetén cseréjét, 

d) szaniter berendezések és melegvíztároló javítását, szükség esetén cseréjét, 

e) padlóburkolatok meghibásodása esetén azok javítását vagy cseréjét, 

f) nyílászárók hibája esetén javítását vagy cseréjét: a mázolását 5 évenként  

g) a rendelői veszélyes hulladék külön megállapodás alapján történő 

ártalmatlanítását, 

h) a háziorvosi feladatellátáshoz szükséges számítógép rendszergazdai felügyeletét. 

 

8. Megbízók a szerződés érvényességi feltételeként határozzák meg a szakmai 

felelősségbiztosítási szerződés folyamatos meglétét. 

 

9. Megbízott a rendelő helyiségeit más célra nem használhatja. 

 

10. Szerződő felek a rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

Hétfő:  7
30

-tól  10
00

-ig 

Kedd:  7
30

-tól  10
00

-ig 

Szerda: 13
30

-tól  15
30

-ig  Lászlómajor 13
30

-tól  14
30

-ig 

Csütörtök: 7
30

-tól  10
00

-ig  Tanácsadás 11
00

-tól  12
00

-ig 

Péntek: 7
30

-tól  10
00

-ig 

 

11. Megbízott köteles a rendelési időről – a 9. pontnak megfelelően – és a körzethez tartozó 

utcákról tájékoztatót kifüggeszteni a szakma szabályainak megfelelő helyen, jól látható 

módon. 

 

12. Megbízott vállalja az ágazati jogszabályokban előírt rendelési idő betartását. Vállalja 

továbbá, hogy a rendelési idő változtatását előzetesen egyezteti a Megbízóval. 

 

13. A Megbízott vállalja, hogy az I. számú háziorvosi körzethez tartozó ellátottak részére a 

mindenkor érvényes jogszabályok szerint, a szakma szabályainak megfelelő orvosi 

ellátást nyújt a 9. pontban rögzített rendelési időben.Köteles ellátni továbbá a rendelési 

idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus 

betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulásukat lassító 

állapotromláshoz vezethet. Külön megállapodás alapján részt vesz a Nagyatád városban 

szervezett hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti ellátásban. Köteles elvégezni az 

iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. számú 

mellékletében részletezett, a nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-

egészségügyi feladatokat. 

 

14. Megbízott köteles a Megbízóval, annak illetékes bizottságaival, köztisztviselőivel, a 

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével 

együttműködni. Megbízott együttműködik a Megbízónak az általános egészségügyi 

információs, igazgatási feladatai (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, 

felmérések) ellátásában. 

 

15. A rendelő jelenlegi - a Megbízó tulajdonát képező, a jelen feladat-ellátási szerződés 1. 

melléklete szerinti - berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit, a Megbízott bérleti díj 

felszámítása nélkül használja azzal, hogy azokat köteles rendeltetésszerűen használni és a 
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szerződés megszűnésekor rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hiánytalanul 

visszaszolgáltatni.  

 

16. Szerződő felek rögzítik, hogy a 82/733-020 hívószámú telefonkészülék a Megbízott 

tulajdonát képezi,költsége őt terheli. 

 

17. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályokban előírt felnőtt háziorvosi alapellátás 

minimumfeltételeinek (személyi, tárgyi) biztosításáról a Megbízott saját felelősségi 

körében gondoskodik, azok Megbízott tulajdonát képezik. 

 

18. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátáshoz a hatályos jogszabályokban előírt 

szakmai minimumfeltétel biztosított. 

 

19. Megbízott – a 7. pontban felsoroltak kivételével - gondoskodik a rendelőben az 

elhasználódott berendezések és felszerelések javításáról, cseréjéről, pótlásáról anyag és 

eszköz ellátásáról, szolgáltatások igénybevételéről, viseli annak költségeit.  

 

Megbízott gondoskodik a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek 

közé tartozó gépek, műszerek, kézi-műszer készlet, berendezés, a távoli hálózati 

hozzáférésre alkalmas személyi számítógépek (továbbiakban: eszközök), a rendelő egyéb 

berendezési tárgyainak javításáról, cseréjéről, pótlásáról, valamint a kulturált 

betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak javításáról, pótlásáról, viseli annak költségeit. 

A Megbízott saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképességének 

folyamatos biztosításáról. 

 

20. A rendelőre vonatkozó közüzemi és egyéb szolgáltatások igénybevételére a Megbízó köt 

szerződést a szolgáltatókkal. A rendelő, a váróhelyiség és a mellékhelyiségek 

takarításáról, fűtéséről,ugyancsak a Megbízó gondoskodik. A közüzemi díjak, a takarítás 

és fűtés költségeinek alapterület arányos viselése külön megállapodásban foglaltak szerint 

a Megbízott kötelezettsége. 

 

21. Megbízó az Egészségügyi Központ épületére érvényes vagyonbiztosítással rendelkezik. 

A rendelőben az egészségügyi vállalkozás tulajdonát képező eszközökre és 

berendezésekre a Megbízott vagyonbiztosítást köthet saját felelősségére. 

 

22. Felek rögzítik, hogy a Megbízott teljes körűen felel az egészségügyi és a 

személyazonosító adatok hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti nyilvántartásáért, 

kezeléséért, őrzéséért. 

 

23. Megbízott késedelem nélkül köteles Megbízónak bejelenteni, ha az I. számú háziorvosi 

körzet fenntartása, működtetése bármi okból veszélybe kerülne. A Megbízott esetleges 

veszteségét a Megbízó nem vállalja át. 

 

24. A Megbízó joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez forduljon, illetve etikai ügyben az illetékes 

orvosi kamara állásfoglalását kérje. 

 

25. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott szabadsága, betegsége, szakmai 

továbbképzése, illetve egyéb jellegű távolléte idején a helyettesítésről Megbízott saját 
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maga gondoskodik és fedezi az azzal kapcsolatos külön költségeket. A helyettes 

kiválasztásáért felelősséggel tartozik.  

Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy a háziorvosi alapellátás keretében személyes 

ellátásra kötelezett orvos helyettese Dr. Jilling Ildikó somogyszobi háziorvos. 

Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy Megbízott, a működési engedélyében 

meghatározott állandó helyettes személyét indokolt esetben (pl. a megnevezett helyettes a 

helyettesítést nem vállalja tovább) jogosult egyoldalúan megváltoztatni, melyet köteles az 

önkormányzatnak írásban bejelenteni. A helyettes személyének egyoldalú megváltoztatása 

a jelen szerződés külön módosítását nem igényli. 

 

Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy a helyettes orvos eseti (pl. távollét, alkalmatlan 

időpontra eső helyettesítés, stb.) vagy tartós (pl. fizetés nélküli szabadság, külföldi 

tanulmányút, stb.) akadályoztatása esetében, a Megbízott jogosult a helyettesítésről 

további, a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelő harmadik személy 

orvos útján gondoskodni. A Megbízott tartós, 30 munkanapot meghaladó helyettesítése 

esetében, köteles a helyettesítés tényét és a helyettes orvos személyét, a helyettesítés 

rendjét az önkormányzatnak és mindazon személyeknek, akik felé a Megbízott e körben 

kötelező bejelentési kötelezettséggel tartozik, írásban bejelenteni. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése esetében, a 

Megbízott, a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 

meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő 

rendelési idő teljesítéséről köteles gondoskodni. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a lakosságot a helyettesítésről, annak módjáról és helyéről, 

a helyettesítés ideje alatti rendelési időről a Megbízott köteles tájékoztatni úgy, hogy a 

helyettesítésre vonatkozó adatokat a háziorvosi körzet rendelőjében ki kell függeszteni. 

 

Megbízott működési engedélye tartalmazza a helyettesítő személy(ek) nevét és orvosi 

bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát. 

 

26. Megbízott a háziorvosi tevékenységét ápoló igénybevételével végzi. Az ápolónak a 

hatályos jogszabályok szerinti szakképesítési, továbbképzési, foglalkozás-egészségügyi 

alkalmazási feltételeknek való megfelelése Megbízott felelősségi körébe tartozik.  

 

27. Jelen feladat-ellátási szerződés  

1. megszűnik: 

1. a praxisengedély visszavonásával 

2. a működési engedély visszavonásával 

3. a finanszírozási szerződés megszűnésével 

2. megszüntethető: 

1. közös megegyezéssel 

2. mindhárom fél részéről közölt felmondással 6 hónapos felmondási idővel. 

 

28. Megbízó a feladat-ellátási szerződést indoklással felmondja, ha: 

1. a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 

foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

2. a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 

bármely okból elveszti. 
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29. Megbízó vállalja, hogy a Megbízott részéről a praxis eladása miatt történő szerződés 

felmondás esetén az új feladat-ellátási szerződést azzal az egészségügyi szolgáltatóval 

köti meg, mely a praxist megvásárolta. 

30. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy tisztában vannak a kártalanítás és 

kártérítés jogi fogalmával, miszerint mindkét esetben valamely hátrány okozásának a 

következményeiről van ugyan szó, de a kártérítés a jogellenes károkozás esetén illeti meg 

a károsultat, míg kártalanítás a jogszerű magatartás következtében keletkező károk után 

jár. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy az önkormányzat jogszerűen 

módosíthatja a körzethatárokat, a háziorvosnak kártalanítás jár, abban az esetben azonban, 

ha az önkormányzat jogellenes módon vagy szerződésen kívüli magatartással okoz kárt, 

kártérítés esete jöhet figyelembe. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a praxisjogot érintő, körzetmódosítás miatt bekövetkezett, 

a Megbízottat ért kár esetén a megbízó önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel 

tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott által a 

finanszírozás keretében kapott egy évre eső összeget. 

A kártalanítás kifizetése a változás hatálybalépését követő 15 napon válik esedékessé, a 

kifizetési határidő elmulasztása esetén az önkormányzat köteles késedelmi kamatot 

fizetni, melynek mértéke a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszerese. 

 

31. Jelen feladat-ellátási szerződés 2016. február 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól. 

A szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Segesd Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Dr. Mohr Bt. közötti, 2013. január 1. napjától 

hatályos, határozatlan időre szóló megállapodás. 

 

32. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és 

Társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáik esetén a Nagyatádi 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 

 

Segesd, 2016. január 12. 

 

 

 

 

 Péntek László Dr. Mohr Tamás 

 polgármester Dr. Mohr Háziorvosi Bt. képviseletében 

 (megbízó) (megbízott) 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A feladat-ellátási szerződést Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a __/2016. 

(I.__.) önkormányzati határozatávalhagyta jóvá. 
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1. melléklet 

 

K i m u t a t á s  
 

a Segesd Teleki utca 2. szám alatti háziorvosi rendelőben található, Segesd Község 

Önkormányzata tulajdonát képező berendezési tárgyakról, eszközökről 

 

 

 

Kis értékű tárgyi eszközök 

 

Megnevezése   Mennyisége   Nyilv. száma 

 

Öltöző szekrény (2 részes)   1 db    DDOPK6 

 

Vezetői forgószék Alfa (fekete bőr)  1 db    DDOPK12 

 

 

 

 

 

A lászlómajori rendelőben található berendezési tárgyak és eszközök: 

 

Megnevezése Mennyisége 

 

Vizsgáló ágy   1 db 

Íróasztal   1 db 

Műszerszekrény  1 db 

Várótermi szék  1 db 

Forgószék   1 db 


