
1 

 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely egyfelől  

Nagylózs Község Önkormányzata (székhelye: 9482 Nagylózs, Vörösmarty utca 31/A, adószáma: 

15728214-2-08 képviseli: Tóthné Szigeti Éva polgármester) mint feladat ellátására kötelezett (a 

továbbiakban: Nagylózsi Önkormányzat) 

Sopronkövesd Község Önkormányzata (székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77., 

adószáma: 15728283-2-08képviseli: Fülöp Zoltán polgármester) mint feladat ellátására kötelezett (a 

továbbiakban: Sopronkövesdi Önkormányzat) (együttesen: Önkormányzat) 

másfelől 

OXYOLOGIA Háziorvosi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Menyhért utca 8/A, adószáma: 

25033760-2-08, képviseli: Dr. Erdélyi Miklós ügyvezető) személyes ellátási kötelezettséggel Dr. 

Erdélyi Miklós háziorvos (született: Csorna, 1968. május 31., anyja neve: Berta Margit, lakik: 9400 

Sopron, Menyhért utca 8/A, orvosi pecsét száma: 52236) mint megbízott (a továbbiakban: 

Megbízott) 

között jött létre a mai napon az alábbi tartalommal: 

Törvényi háttér 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében foglalt feladatokat 

Önkormányzatnak kötelezető feladatként kell ellátnia.  

2. Az egészségügyi alapellátási feladatok részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó 

háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében is elláthatóak.  Megbízott olyan egészségügyi 

vállalkozás, aki e feladatok ellátására képes, alkalmas és kész.  

Alapvetés 

3. Szerződő felek a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben szabályozott feltételek figyelembe vételével, 

alkalmazásával a háziorvosi feladatok ellátására kötik meg jelen szerződést.  

4. A háziorvosi feladatok a felnőtt és gyermek háziorvosi feladatok ellátásra is kiterjednek (ú.n. 

vegyes háziorvosi körzet).  

5. Megbízott köteles háziorvosi feladatait személyesen ellátni.  

6. Az ellátási terület – a praxisjoggal érintett terület – Nagylózs és Sopronkövesd közigazgatási 

területe.  

7. A Megbízott feladatát képezi az egészségügyi alapellátás keretében az iskola-egészségügyi ellátás, 

ami a község 3 – 18 éves korosztály különleges, iskolarendszeren belüli ellátását jelenti a 26/1997. 

(IX.3.) NM rendelet értelmében. Az iskolaorvosi feladatokat a Megbízott mint háziorvos, a védőnővel 

közösen, a megbízott fogorvossal és fogászati asszisztenssel egyeztetve, együttműködve látja el.  
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Megbízott kötelezettségei 

8. Megbízott szavatol azért, hogy jelen szerződés hatálybalépésekor és annak időbeli hatálya alatt 

rendelkezik az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal.  

9.  Megbízott köteles részt venni Pereszteg Község gesztorságával működő Sopron Környéki Községek 

Orvosi Ügyeletének ellátásában (9400 Sopron, Győri út 15.). 

10. Megbízott köteles a mindenkori működési engedélyében meghatározott időtartamban és 

helyszínen a háziorvosi rendelését megtartani. Megbízott köteles együttműködni a helyi védőnői 

szolgálattal és gyógyszertárakkal, elsősorban a nyitva tartás egyeztetése érdekében.  

11. Megbízott a háziorvosi feladatokat egyes részfeladatait elláthatja megfelelő szakképzettségű 

személyek (orvosi asszisztens) közreműködésével, akiknek költségét maga viseli.  

12. Megbízott távolléte idejére maga köteles, saját költségére helyettesítéséről gondoskodni. A 

helyettes csak olyan személy lehet, aki maga is háziorvos, vagy ennek hiányában személyi feltételei 

alapján arra alkalmas.  

13. Megbízott köteles az önkormányzattal együttműködni az általános egészségügyi igazgatási és 

információs feladatok ellátásában (statisztikai felmérések, jelentések, adatszolgáltatás stb.). 

14. A megbízott feladatait iskolaorvosként a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza.  

Megbízott jogai 

15. Az Megbízott az egészségbiztosítási alap kezelőjével közvetlen finanszírozási szerződést köt. Az 1. 

és 3. pont szerinti feladatait Megbízott e finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből 

finanszírozza.  

16. Megbízott az egészségbiztosítási alaptól kapott finanszírozást és az egészségbiztosítási alap által 

nem támogatott, térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját bevételeiként kezeli.  

17. Az esetleges háziorvosi körzet módosítása miatt a Megbízottat ért kárt az Önkormányzat köteles 

megtéríteni. A kártérítés alapja az egészségbiztosítási alapból érkező éves finanszírozás mértéke és a 

körzet módosításával az ellátottak személyében bekövetkező csökkenés. A kárt az Önkormányzat 

körzetmódosításról szóló döntését követő 30 napon belül kell megfizetni. Késedelem esetén a 

gazdálkodó szervezetekre a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles az adós fizetni.  

Önkormányzati támogatás 

18. Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi feladatokat anyagilag 

kizárólag a háziorvosi rendelő használata tárgyában, külön szerződés szerinti szabályok szerint 

támogatja anyagilag. 

19. Az iskola-egészségügyi ellátás keretében végzett feladatokért a Megbízottat külön díjazás nem 

illeti meg.  

20. Önkormányzat a Megbízott részére biztosítja  



3 

 

egyrészt a 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 65. szám alatt kialakított háziorvosi rendelő 

térítésmentes használatát, 

másrészt a 9482 Nagylózs, Vörösmarty utca 31/A szám alatt kialakított háziorvosi rendelő 

térítésmentes használatát  

a külön szerződésben részletezett feltételekkel, de jelen szerződésben rögzítettek megtartásával  

21. A háziorvosi rendelőben lévő felszerelési és berendezési tárgyak használatát az Önkormányzat 

térítésmentesen biztosítja a Megbízottnak a külön szerződés feltételei szerint.  

22. A háziorvosi rendelő épületének karbantartása, felújítása, orvosi tevékenység folytatására 

alkalmas állapotban tartása érdekében a Megbízott együttműködik az ingatlan tulajdonosával és az 

Önkormányzattal.  

23. Megbízott a rábízott ingatlant és eszközöket köteles rendeltetésszerűen használni. Esetleges 

meghibásodásukat jelzi a tulajdonosnak és az Önkormányzatnak is.  

24. A Megbízott köteles megtéríteni azokat a károkat, amelyek az épület és az eszközök 

rendeltetésellenes használatából erednek, vagy a Megbízott szándékos vagy gondatlan 

magatartására vezethetőek vissza, és a tulajdonos számára más forrásból (pl.: biztosítás) nem 

térülnek meg.  

25. A rendelő működtetésével kapcsolatos rezsiköltségeket (víz, villany, gáz, kommunális hulladék) 

Önkormányzat fizeti, a külön szerződésben meghatározott keretösszeg mértékéig. A vezetékes és 

mobiltelefon, az internet előfizetésének, valamint a veszélyes hulladék elszállításának költségei és a 

takarításról gondoskodás a Megbízottat terhelik.  

26. Az orvosi tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges eszközök pótlása a Megbízott feladata.  

Jelen szerződés hatálya 

27. Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre.  

28. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Megbízott a Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervétől a praxis működési engedélyét kiadta.  

Jelen szerződés megszűnése 

29. Jelen szerződést a Szerződő felek egyező akarattal felbonthatják, módosíthatják.  

30. Az Önkormányzat hat hónapos felmondási idővel, hó végére felmondhatja jelen szerződést, ha a 

- Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy 

folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat; 

- a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.  

31. A megbízott hat hónapos felmondási idővel, hó végére felmondhatja jelen szerződést, ha az 

Önkormányzat írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit.  
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Záró rendelkezések 

32. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.  

33. A Szerződő felek törekszenek vitáik békés rendezésére, de ha ez nem vezet eredményre, kikötik a 

Soproni Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

Sopronkövesd, 2014. szeptember …. 

 

 

Sopronkövesd Község Önkormányzata    Nagylózs Község Önkormányzata  

         Fülöp Zoltán polgármester    Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 

 

OXYOLOGIA Kft. 

Dr. Erdélyi Miklós ügyvezető 

 

 

Jelen szerződést Nagylózs Község Önkormányzata a …/2014 számú,  

Sopronkövesd Község Önkormányzata képviselőtestülete  …/2014. számú határozatával fogadta el. 


