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1. melléklet a 28/2021.(IV.08.) határozathoz 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
(felnőtt háziorvosi tevékenységre) 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Dr. Papp és Társai Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 
3752 Szendrő, Rákóczi F. út 19. adószáma: 21318216-1-05, képviseli: Dr. Papp Kálmán 
Dénes), a továbbiakban Megbízott  
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a 3780 Edelény, Deák F. u. 6. szám alatt működtetett, 
rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet működik. 

  
2. Szerződő felek rögzítik, hogy köztük 1997. november 25. napján háziorvosi szolgálat 

területi ellátására működési szerződés jött létre.  
Jelen szerződés megkötésére az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2/B. §-ában foglalt követelményeknek, valamint a praxisközösségekről szóló 
53/2021 (II.9.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt kerül sor. 

 
3. Megbízó jelen szerződés keretében továbbra is megbízza Megbízottat felnőtt 

háziorvosi tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet 
Megbízott Edelény Város Önkormányzatának „az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról szóló 11/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelete” 1. 
mellékletében meghatározott I. számú felnőtt háziorvosi körzetben lát el. 

 
4. A személyes ellátásra kötelezett orvos: 

Dr. Papp Kálmán Dénes (születési hely: …………. , születési idő: ……………., anyja 
neve: ………….), ………….. szám alatti lakos. 

 
5. A háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak módosítását 

Megbízott az Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: NEAK) 
közvetlenül köti meg. A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés 
megkötésekor és hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal. 
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés aláírásával 
teljes egészében Megbízottra engedményezi. 

 
6. Megbízott vállalja, hogy az NEAK-tól a háziorvosi teendők ellátására rendelkezésre 

bocsátott összegből a háziorvosi ellátást a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosítja.  

 
7. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi feltételeit 

is. 
  Megbízott a távolléte idejére köteles a szakma szabályainak megfelelő helyettesítésről 

gondoskodni és felelős a helyettesítő személyért.  
  A folyamatos felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében részt vesz Edelény 

Város II., III., IV., V. számú felnőtt háziorvosi szolgálat helyettesítésében.  Ezen 
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szolgálat helyettesítését a saját - I. számú - szolgálatának ellátásra szolgáló 
rendelőben is elláthatja.  

  Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve a 
helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 

 
8. Felek megállapítják, hogy 2012. április 30. napjáig Megbízó tulajdonában lévő, 2012. 

május 1. napján állami tulajdonba került Edelény, Deák F. út 6. szám alatti 
ingatlanban a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges rendelőhelyiség jelen 
szerződés hatályban léte alatt Megbízott részére továbbra is térítésmentesen 
biztosított.  

 
9. Megbízott az üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeket az ingatlan mindenkori 

kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg.  
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön megállapodás ezen 
szerződéssel együtt érvényes.  

    
10. Felek rögzítik, hogy az I. számú felnőtt háziorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1 

fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt. 
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak 
megfelelő feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, megteremtése, a működési 
engedélyek beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése, statisztikai adatok 
szolgáltatása, illetve a működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, 
nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek költségei Megbízottat 
terhelik. 

 
11. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori 

szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon látja el, valamint 
betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat 
és azt ismerteti a lakossággal. 

 
12. Rendelési idő: 
 

nap idő ellátás megnevezése 

hétfő           8.00-10.00, 14.00-15.00 
15.00-16.00 

  rendelés 
prevenciós rendelés 

kedd         8.00-11.00, 
11.00-12.00 

  rendelés 
prevenciós rendelés 

szerda         8.00-11.00, 
11.00-12.00 

   rendelés 
prevenciós rendelés 

csütörtök         8.00-11.00, 
11.00-12.00 

   rendelés 
prevenciós rendelés 

péntek          8.00-11.00, 
11.00-12.00 

   rendelés 
prevenciós rendelés 

 
Rendelkezésre állási idő:  
- hétfő 7.30- 8.00,10.00-14.00 
- kedd, szerda, csütörtök 7.30- 8.00,12.00-16.00 
- péntek 7.30-8.00,12.00-13.30 
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Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek 
megállapodása alapján módosítható. 
 

13. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről egymást 
kölcsönösen tájékoztatni.  

 
14. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá, 

ha azt bármelyik fél felmondja. 
 

Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, 
a) ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

b) ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 

 
Felmondási idő 6 hónap. 

 
15. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén Megbízó 

kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A 
kártalanítás mértékét Szerződő felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják 
meg a praxis folyó évi finanszírozására vetítve, az adott rész elcsatolását követő 
hónap 15. napjáig. 

 
16. Megbízott a szervezett központi orvosi ügyeletben (az ügyeletet működtető 

szolgáltatóval kötött megállapodás alapján) saját döntése szerint vesz részt.  
 

17. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre jön lére. Felek megállapítják, hogy a 
közöttük 1997. november 25. napján létrejött eredeti szerződés napjától számítva a 
feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartamaként meghatározott öt év az 5 év 
2002. november 25. napján eltelt. 
Jelen módosításokkal egybefoglalt szerződés mindkét fél által történő aláírás napján 
lép hatályba, mellyel egyidejűleg az 1997. november 25. napján kötött működési 
szerződés hatályát veszti. 

18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

19. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes Szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló 
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 
Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni 
azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további 
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok 
alapján történő kifizetések feltételeként. Megbízott jelen Szerződés aláírásával 



4 

 

nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, hogy amennyiben a 
nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatja. 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2021. (….) határozattal a módosított 
feladat-ellátási szerződést jóváhagyta. 
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg 
három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
E d e l é n y, ……………………..   E d e l é n y, …………………….. 
 
 

……………………………………….        ………………………………… 
      Megbízó           Megbízott 

 
Ellenjegyezte: 
 
……………………………………… 
 
Hitelesítés: 
 
Jelen szerződés jóváhagyására a polgármesterek a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva jogosultak. 
 
 
Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete                      ………………………………  
…/2021. (….) határozatával jóváhagyta.                polgármester 
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2. melléklet a 28/2021.(IV.08.) határozathoz 
 

Megbízási szerződés 
(felnőtt háziorvosi alapellátás nyújtásának helyettesítésére) 

2. számú módosítása 
 

amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Bencs és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 3786 Irota, Petőfi S. 
út. 60., adószáma: 27914016-1-05), a továbbiakban Megbízott között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2020. május 29. napján megbízási szerződés 

jött létre felnőtt háziorvosi alapellátás nyújtásának határozott időre szóló 
helyettesítésére, melyet Megbízott Edelény Város Önkormányzata egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2020.(VII.09.) önkormányzati 
rendelete 1. mellékletében meghatározott II. számú felnőtt háziorvosi körzetben lát 
el.  
Szerződő felek a megbízási szerződést 2020. november 30. napján határozatlan időre 
módosították. 

 
2. A személyes ellátásra kötelezett orvos: 

Dr. Bencs Edina (születési hely, idő: ……………………., anyja neve: …………………) 
……………………. szám alatti lakos. 
 

3. Megbízott kérésére, és a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm. 
rendeletre figyelemmel szerződő felek egyetértésével a megbízási 
szerződés 14. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 
„14. Rendelési idő: 
 

nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 8.00-11.00 

11.00-12.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
kedd 8.00-11.00 

11.00-12.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
szerda 8.00-11.00 

11.00-12.00 
rendelés 

rendelés Ládbesenyőben 
csütörtök 12.00-15.00 

15.00-16.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
péntek 8.00-11.00 

11.00-12.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
 

Rendelkezésre állási idő:   
- hétfő, kedd, szerda, 7.30-8.00 és 12.00-16.00,  
- csütörtök 7.30-12.00  
- péntek 7.30-8.00 és 12.00-13.30. 
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Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a 
Felek megállapodása alapján módosítható.” 
 

4. Megbízási szerződés egyebekben nem módosul. 
 
5. A jelen szerződés-módosítás határozatlan időre szól, és mindkét fél által történő 

aláírás napján lép hatályba. 
 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes Szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló 
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 
Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni 
azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további 
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok 
alapján történő kifizetések feltételeként. Megbízott jelen Szerződés aláírásával 
nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, hogy amennyiben a 
nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatja. 
 

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg kettő 
eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2021. (IV. ….) határozattal a feladat-
ellátási szerződés módosítását jóváhagyta. 
 
E d e l é n y, 2021. …..…..     E d e l é n y, 2021. …..….. 
 
 

……………………………………….     ………………………………… 
      Megbízó           Megbízott 

 
 
Ellenjegyezte:    ……………………………………… 
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Hitelesítés: 
 
Jelen szerződés jóváhagyására a polgármesterek a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva jogosultak. 
 
 
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete                     ………………………………  

…/2021. (….) határozatával jóváhagyta.                polgármester 
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3. melléklet a 28/2021.(IV.08.) határozathoz 
 

Feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Dr. Györbiró és Albert Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 3780 
Edelény, Semmelweis I. u. 13., adószáma: 21320640-1-05), a továbbiakban Megbízott között 
a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2014. március 14. napján feladat-ellátási 

szerződés jött létre felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására, területi ellátási 
kötelezettséggel, melyet Megbízott Edelény Város Önkormányzata egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2020.(VII.09.) önkormányzati 
rendelete 1. mellékletében meghatározott III. számú felnőtt háziorvosi körzetben lát 
el. 

 
2. A személyes ellátásra kötelezett orvos: 

Dr. Györbiró Anna Mária (születési hely, idő: ……………….., anyja neve: ……………….) 
………………….. szám alatti lakos. 
 

3. Megbízott kérésére, és a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm. 
rendeletre figyelemmel szerződő felek egyetértésével a feladat-ellátási 
szerződés 10. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 
„10. Rendelési idő: 
 

nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 8.00-11.00 

11.00-12.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
kedd 12.00-15.00 

15.00-16.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
szerda 8.00-11.00 

11.00-12.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
csütörtök 8.00-11.00 

11.00-12.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
péntek 8.00-12.00 rendelés 

 
Rendelkezésre állási idő:   
- hétfő, szerda, csütörtök, 7.30-8.00 és 12.00-16.00,  
- kedd 7.30-12.00  
- péntek 7.30-8.00 és 12.00-13.30. 

 
Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a 
Felek megállapodása alapján módosítható.” 
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4. Feladat-ellátási szerződés 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Megbízott a szervezett központi orvosi ügyeletben (az ügyeletet 
működtető szolgáltatóval kötött megállapodás alapján) saját döntése 
szerint vesz részt.”  
 

5. Feladat-ellátási szerződés egyebekben nem módosul. 
 
6. A jelen szerződés-módosítás határozatlan időre szól, és mindkét fél által történő 

aláírás napján lép hatályba. 
 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes Szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló 
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 
Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni 
azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további 
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok 
alapján történő kifizetések feltételeként. Megbízott jelen Szerződés aláírásával 
nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, hogy amennyiben a 
nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatja. 
 

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg kettő 
eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2021. (IV. ….) határozattal a feladat-
ellátási szerződés módosítását jóváhagyta. 
 
E d e l é n y, 2021. …..…..     E d e l é n y, 2021. …..….. 
 
 

……………………………………….     ………………………………… 
      Megbízó           Megbízott 

 
 
 
Ellenjegyezte:    ……………………………………… 
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4. melléklet a 28/2021.(IV.08.) határozathoz 
 

Feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Dr. Hajdú és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 3733 Kurityán, 
Kossuth Lajos út 75., adószáma: 13185547-1-05), a továbbiakban Megbízott között a mai 
napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2015. november 26. napján feladat-ellátási 

szerződés jött létre felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására, területi ellátási 
kötelezettséggel, melyet Megbízott Edelény Város Önkormányzata egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2020.(VII.09.) önkormányzati 
rendelete 1. mellékletében meghatározott IV. számú felnőtt háziorvosi körzetben lát 
el. 

 
2. A személyes ellátásra kötelezett orvos: 

Dr. Hajdú József (születési hely, idő: ……………………….., anyja neve: ……………………) 
………………………………... szám alatti lakos. 
 

3. Megbízott kérésére, és a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm. 
rendeletre figyelemmel szerződő felek egyetértésével a feladat-ellátási 
szerződés 10. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 
„10. Rendelési idő: 
 

nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 8.00-11.00 

11.00-12.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
kedd 8.00-10.00 

10.00-12.00 
 

11.00-12.00 

rendelés 
kéthetente rendelés 

Balajton  
prevenciós rendelés 

szerda 12.00-15.00 
15.00-16.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

csütörtök 8.00-10.00 
10.00-12.00 

rendelés 
kéthetente rendelés 

Abodon 
péntek 8.00-11.00 

11.00-12.00 
rendelés 

prevenciós rendelés 
 

Rendelkezésre állási idő:   
- hétfő, kedd, csütörtök, 7.30-8.00 és 12.00-16.00,  
- szerda 7.30-12.00  
- péntek 7.30-8.00 és 12.00-13.30. 
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Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a 
Felek megállapodása alapján módosítható.” 
 

4. Feladat-ellátási szerződés 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Megbízott a szervezett központi orvosi ügyeletben (az ügyeletet 
működtető szolgáltatóval kötött megállapodás alapján) saját döntése 
szerint vesz részt.”  
 

5. Feladat-ellátási szerződés egyebekben nem módosul. 
 
6. A jelen szerződés-módosítás határozatlan időre szól, és mindkét fél által történő 

aláírás napján lép hatályba. 
 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes Szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló 
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 
Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni 
azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további 
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok 
alapján történő kifizetések feltételeként. Megbízott jelen Szerződés aláírásával 
nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, hogy amennyiben a 
nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatja. 
 

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg kettő 
eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2021. (IV. ….) határozattal a feladat-
ellátási szerződés módosítását jóváhagyta. 
 
E d e l é n y, 2021. …..…..     E d e l é n y, 2021. …..….. 
 
 

……………………………………….   ………………………………… 
         Megbízó            Megbízott 

 
 
 
Ellenjegyezte:    ……………………………………… 
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Hitelesítés: 
Jelen szerződés jóváhagyására a polgármesterek a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva jogosultak. 
 
 
Abod Község Önkormányzata                ………………………………  
…/2021. (….) határozatával jóváhagyta.              polgármester 
 
 
 
Balajt Község Önkormányzata         ………………………………  
…/2021. (….) határozatával jóváhagyta.              polgármester 
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5. melléklet a 28/2021.(IV.08.) határozathoz 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
(felnőtt háziorvosi tevékenységre) 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Dr. Papp és Társai Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 
3752 Szendrő, Rákóczi F. út 19. adószáma: 21318216-1-05, képviseli: Dr. Fridel Mária), a 
továbbiakban Megbízott, együttesen Szerződő felek 
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a 3780 Edelény, Deák F. u. 6. szám alatt működtetett, 
rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet működik. 

  
2. Szerződő felek rögzítik, hogy köztük 1997. november 25. napján háziorvosi szolgálat 

területi ellátására működési szerződés jött létre.  
Jelen szerződés megkötésére az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 
2/B. §-ában foglalt követelményeknek, valamint a praxisközösségekről szóló 53/2021 
(II.9.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt kerül sor. 

 
3. Megbízó jelen szerződés keretében továbbra is megbízza Megbízottat felnőtt 

háziorvosi tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet 
Megbízott Edelény Város Önkormányzatának „az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról szóló 11/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelete” 1. 
mellékletében meghatározott V. számú felnőtt háziorvosi körzetben lát el. 

 
4. A személyes ellátásra kötelezett orvos: 

Dr. Fridel Mária (születési hely: ……………. születési idő: ………………………….., anyja 
neve: ………………….), ……………………………... szám alatti lakos. 

 
5. A háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak módosítását 

Megbízott az Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: NEAK) 
közvetlenül köti meg. A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés 
megkötésekor és hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal. 
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés aláírásával 
teljes egészében Megbízottra engedményezi. 

 
6. Megbízott vállalja, hogy az NEAK-tól a háziorvosi teendők ellátására rendelkezésre 

bocsátott összegből a háziorvosi ellátást a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosítja.  

 
7. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi feltételeit 

is. 
  Megbízott a távolléte idejére köteles a szakma szabályainak megfelelő helyettesítésről 

gondoskodni és felelős a helyettesítő személyért.  
A folyamatos felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében részt vesz Edelény 
Város I., II., III. IV. számú felnőtt háziorvosi szolgálat helyettesítésében. Ezen 
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szolgálat helyettesítését a saját - V. számú - szolgálatának ellátásra szolgáló 
rendelőben is elláthatja.  

  Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve a 
helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 

 
8. Felek megállapítják, hogy 2012. április 30. napjáig Megbízó tulajdonában lévő, 2012. 

május 1. napján állami tulajdonba került Edelény, Deák F. út 6. szám alatti 
ingatlanban a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges rendelőhelyiség jelen 
szerződés hatályban léte alatt Megbízott részére továbbra is térítésmentesen 
biztosított.  

 
9. Megbízott az üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeket az ingatlan mindenkori 

kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg.  
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön megállapodás ezen 
szerződéssel együtt érvényes.  

 
10. Felek rögzítik, hogy az V. számú felnőtt háziorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1 

fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt. 
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak 
megfelelő feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, megteremtése, a működési 
engedélyek beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése, statisztikai adatok 
szolgáltatása, illetve a működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, 
nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek költségei Megbízottat 
terhelik. 

 
11. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori 

szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon látja el, valamint 
betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat 
és azt ismerteti a lakossággal. 

 
12. Rendelési idő: 

 

nap idő ellátás megnevezése 

hétfő           8.00-10.00, 14.00-15.00 
15.00-16.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

kedd         8.00-11.00, 
11.00-12.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

szerda         8.00-11.00, 
11.00-12.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

csütörtök         8.00-11.00, 
11.00-12.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

péntek          8.00-11.00, 
11.00-12.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

 
Rendelkezésre állási idő:  
- hétfő 7.30- 8.00,10.00-14.00 
- kedd, szerda, csütörtök 7.30- 8.00,12.00-16.00 
- péntek 7.30-8.00,12.00-13.30 
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Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek 
megállapodása alapján módosítható. 

 
13. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről egymást 

kölcsönösen tájékoztatni.  
 

14. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá, 
ha azt bármelyik fél felmondja. 

 
Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, 
c) ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

d) ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 

 
Felmondási idő 6 hónap. 

 
15. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén Megbízó 

kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A 
kártalanítás mértékét Szerződő felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják 
meg a praxis folyó évi finanszírozására vetítve, az adott rész elcsatolását követő 
hónap 15. napjáig. 

 
16. Megbízott a szervezett központi orvosi ügyeletben (az ügyeletet működtető 

szolgáltatóval kötött megállapodás alapján) saját döntése szerint vesz részt.  
 

17. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre jön létre. Felek megállapítják, hogy a 
közöttük 1997. november 25. napján létrejött eredeti szerződés napjától számítva a 
feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartamaként meghatározott öt év 2002. 
november 25. napján eltelt. 
Jelen módosításokkal egybefoglalt szerződés mindkét fél által történő aláírás napján 
lép hatályba, mellyel egyidejűleg az 1997. november 25. napján kötött működési 
szerződés hatályát veszti. 

 
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

19. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes Szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló 
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 
Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni 
azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további 
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok 



16 

 

alapján történő kifizetések feltételeként. Megbízott jelen Szerződés aláírásával 
nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, hogy amennyiben a 
nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatja. 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2021. (….) határozattal a feladat-ellátási 
szerződés módosítását jóváhagyta. 
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg 
három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
E d e l é n y, ……………………..   E d e l é n y, …………………….. 
 
 

……………………………………….                         ………………………………… 
Megbízó            Megbízott 

 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
……………………………………… 
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6. melléklet a 28/2021.(IV.08.) határozathoz 
 

Feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Dr. Balogh Enikő Bt. (székhely: 3780 Edelény, István király útja 65., 
adószáma: 21320592-2-05), a továbbiakban Megbízott között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 1996. december 10. napi hatállyal működési 

szerződés, majd ennek felülvizsgálatát követően 2013. február 1. napján feladat-
ellátási szerződés jött létre házi gyermekorvosi tevékenység ellátására, területi ellátási 
kötelezettséggel, melyet Megbízott Edelény Város Önkormányzata egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2020.(VII.09.) önkormányzati 
rendelete 2. mellékletében meghatározott II. számú gyermekorvosi körzetben lát el. 

 
2. A személyes ellátásra kötelezett orvos: 

Dr. Balogh Enikő (születési hely, idő: …………….., ……………….., anyja neve: 
………………….) ………………………… szám alatti lakos. 
 

3. Megbízott kérésére, és a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm. 
rendeletre figyelemmel szerződő felek egyetértésével a feladat-ellátási 
szerződés 15. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 
„15. Rendelési idő: 
 

nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 8.00-12.00 rendelés 
kedd 8.00-10.00 

10.00-12.00 
rendelés 

tanácsadás 
szerda 12.00-16.00 rendelés 

csütörtök 8.00-10.00 
10.00-12.00 

rendelés 
tanácsadás 

péntek 8.00-12.00 rendelés 
 

Rendelkezésre állási idő:   
- hétfő, kedd, csütörtök, 7.30-8.00 és 12.00-16.00,  
- szerda 7.30-12.00  
- péntek 7.30-8.00 és 12.00-13.30. 

 
Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a 
Felek megállapodása alapján módosítható.” 
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4. Feladat-ellátási szerződés 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Megbízott a szervezett központi orvosi ügyeletben (az ügyeletet 
működtető szolgáltatóval kötött megállapodás alapján) saját döntése 
szerint vesz részt.”  
 

5. Feladat-ellátási szerződés egyebekben nem módosul. 
 

6. A jelen szerződés-módosítás határozatlan időre szól, és mindkét fél által történő 
aláírás napján lép hatályba. 
 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes Szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló 
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 
Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni 
azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további 
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok 
alapján történő kifizetések feltételeként. Megbízott jelen Szerződés aláírásával 
nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, hogy amennyiben a 
nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatja. 
 

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg kettő 
eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2021. (IV. ….) határozattal a feladat-
ellátási szerződés módosítását jóváhagyta. 
 
E d e l é n y, 2021. …..…..     E d e l é n y, 2021. …..….. 
 
 

……………………………………….   ………………………………… 
         Megbízó            Megbízott 

 
 
 
Ellenjegyezte:    ……………………………………… 
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Hitelesítés: 
 
Jelen szerződés jóváhagyására a polgármesterek a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva jogosultak. 
 
Balajt Község Önkormányzata                ………………………………  
…/2021. (IV. ….) határozatával jóváhagyta.       polgármester 
 
 
 
Damak Község Önkormányzata         ………………………………  
…/2021. (IV. ….) határozatával jóváhagyta.       polgármester 
 
 
 
 





 
1. melléklet a 29/2021. (IV.08.) határozathoz 

 
 
 

E L Ő S Z E R Z Ő D É S 
háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Dr. Bencs Edina (születési hely, idő: ……………………….. anyja neve: 
……………………., ………………………….szám alatti lakos, továbbiakban Megbízott  
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megbízott vállalja az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában lévő, II. számú felnőtt 
háziorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget, az önkormányzat pedig a 
jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájárul a háziorvosi körzet 
praxisának vállalkozásban történő ellátásához.  
 

2. A végleges feladat-ellátási szerződés időtartama várhatóan 2021. július 1. napjától 
határozatlan időre, de legalább öt évre szól. 

 
3. A háziorvosi tevékenység teljesítésének helye: 3780 Edelény, Deák F. út 6. szám alatti 

háziorvosi rendelő. 
 

4. A rendelés idejét a végleges feladat-ellátási szerződés tartalmazza. 
 

5. Megbízott köteles a II. számú felnőtt háziorvosi körzetre működtetési engedélyt kérni. 
Ezt követően kerülhet sor a végleges feladat-ellátási szerződés megkötésére. 
 

6. Jelen előszerződés az aláírás napjától hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a 
Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 
 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Edelény, ………………… 
 
 
 
 
             Megbízott                                       Megbízó 



  

2. melléklet a 29/2021. (IV.08.) határozathoz 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
(felnőtt háziorvosi tevékenységre) 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 
3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Bencs és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 3786 Irota, 
Petőfi S. út. 60., adószáma: 27914016-1-05), a továbbiakban Megbízott  
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a 3780 Edelény, Deák F. u. 6. szám alatt 

működtetett, rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi 
körzet működik. 
 

2. Megbízó jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat felnőtt 
háziorvosi tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, 
melyet Megbízott Edelény Város Önkormányzatának „az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2020.(VII.09.) önkormányzati 
rendelete” 1. mellékletében meghatározott II. számú felnőtt háziorvosi 
körzetben lát el. 

 
3. A személyes ellátásra kötelezett orvos: 

Dr. Bencs Edina (születési hely, idő: ………………., …………………..., anyja neve: 
…………………..) ………………………. szám alatti lakos. 

 
4. A háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak 

módosítását Megbízott az Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: 
NEAK) közvetlenül köti meg. A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés 
megkötésekor és hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal. 
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés 
aláírásával teljes egészében Megbízottra engedményezi. 

 
5. Megbízott vállalja, hogy az NEAK-tól a háziorvosi teendők ellátására 

rendelkezésre bocsátott összegből a háziorvosi ellátást a mindenkor hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.  

 
6. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi 

feltételeit is. Megbízott a távolléte idejére köteles a szakma szabályainak 
megfelelő helyettesítésről gondoskodni és felelős a helyettesítő személyért.  

  Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve a 
helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 

 A folyamatos felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében részt vesz 
Edelény Város I., III., IV., V. számú felnőtt háziorvosi szolgálat 
helyettesítésében.  Ezen szolgálat helyettesítését a saját - II. számú - 
szolgálatának ellátásra szolgáló rendelőben is elláthatja.  



  

 
7. Felek megállapítják, hogy 2012. április 30. napjáig Megbízó tulajdonában lévő, 

2012. május 1. napján állami tulajdonba került Edelény, Deák F. út 6. szám alatti 
ingatlanban a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges rendelőhelyiség jelen 
szerződés hatályban léte alatt Megbízott részére továbbra is térítésmentesen 
biztosított.  

 
8. Megbízott az üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeket az ingatlan mindenkori 

kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg.  
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön megállapodás 
ezen szerződéssel együtt érvényes.  

    
9. Felek rögzítik, hogy az II. számú felnőtt háziorvosi körzetben az ellátás 

nyújtásában 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt. 
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak 
megfelelő feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, megteremtése, a működési 
engedélyek beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése, statisztikai adatok 
szolgáltatása, illetve a működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, 
nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek költségei 
Megbízottat terhelik. 

 
10. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori 

szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon látja el, valamint 
betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó mindenkori jogszabályi 
előírásokat és azt ismerteti a lakossággal. 

 
11. Rendelési idő: 

 

nap idő az ellátás megnevezése 

hétfő 8.00-11.00 
11.00-12.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

kedd 8.00-11.00 
11.00-12.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

szerda 8.00-11.00 
11.00-12.00 

rendelés 
rendelés Ládbesenyőben 

csütörtök 12.00-15.00 
15.00-16.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

péntek 8.00-11.00 
11.00-12.00 

rendelés 
prevenciós rendelés 

 
Rendelkezésre állási idő:   
- hétfő, kedd, szerda, 7.30-8.00 és 12.00-16.00,  
- csütörtök 7.30-12.00  
- péntek 7.30-8.00 és 12.00-13.30. 
 
Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek 
megállapodása alapján módosítható. 
 

 



  

12. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről 
egymást kölcsönösen tájékoztatni.  

 
13. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, 

továbbá, ha azt bármelyik fél felmondja. 
 

Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, 
a) ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

b) ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 

 
Felmondási idő 6 hónap. 

 
14. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén Megbízó 

kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A 
kártalanítás mértékét Szerződő felek a körzetből kikerült betegek arányában 
állapítják meg a praxis folyó évi finanszírozására vetítve, az adott rész 
elcsatolását követő hónap 15. napjáig. 

 
15. Megbízott a szervezett központi orvosi ügyeletben (az ügyeletet működtető 

szolgáltatóval kötött megállapodás alapján) saját döntése szerint vesz részt.  
 

16. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a 
szükséges működési engedélyek, a praxisengedély, valamint a 
társadalombiztosítási finanszírozási szerződés érvényességének napjától, de 
leghamarabb 2021. év július hó 01. napján lép hatályba.  

 
17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

18. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes Szerződés, illetve létrejött 
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 
átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
tartalmazza. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 
Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további 
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok 
alapján történő kifizetések feltételeként. Megbízott jelen Szerződés aláírásával 
nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 



  

átlátható szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, hogy 
amennyiben a nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megbízót 
haladéktalanul tájékoztatja. 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2021. (….) határozattal a 
módosított feladat-ellátási szerződést jóváhagyta. 
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg 
három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
E d e l é n y, ……………………..   E d e l é n y, …………………….. 
 
 
……………………………………….   ………………………………… 
Megbízó            Megbízott 

 
Ellenjegyezte: 
 
……………………………………… 
 
Hitelesítés: 
Jelen szerződés jóváhagyására a polgármesterek a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva jogosultak. 
 
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete           ………………………………  
…/2021. (….) határozatával jóváhagyta.                polgármester 

 





1. melléklet a 30/2021. (IV.08.) határozathoz 

 

 
MEGÁLLAPODÁS  

 
AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 
amely létrejött  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3780 Edelény, István 
király útja 52.; képviseli: Molnár Oszkár polgármester; törzskönyvi azonosító szám: 725592), 
és  

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3753 Abod, Magyar út 42.; 
képviseli: Rescsánszki Bertalanné polgármester; törzskönyvi azonosító szám: 548124), 
valamint 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3780 Damak, Szabadság 
út 35.; képviseli: Tóth Szabolcs Balázs polgármester; törzskönyvi azonosító szám: 548081) 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 
1. Előzmények 

 

1.1 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testületnek a 138/2019. (XII.11.) 

határozatával döntött az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, melyben 

kinyilatkoztatta, hogy 2020. január 1-jétől Abod Község Önkormányzatával és Damak 

Község Önkormányzatával közösen kívánja fenntartani az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatalt. Abod Község Önkormányzata a 55/2019. (XII.11.) határozatában, míg Damak 

Község Önkormányzata a 49/2019.(XII.11.) határozatában döntött a Közös Hivatal 

létrehozásáról. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

„Megállapodást” (továbbiakban: Megállapodás) mindhárom Önkormányzat Képviselő-

testülte minősített többséggel elfogadta. A Megállapodás a felek között létrejött és 2020. 

január 1. napján hatályba lépett. 

1.2 A Megállapodás III. 2. pont a) alpontja az alábbiak szerint rendelkezik: 

„2.A költségek megosztása az alábbiak szerint történik: 

a) Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata 3.000.000.-Ft/év, 
azaz hárommillió forint/év hozzájárulást fizet a közös önkormányzati hivatalnak a 
saját költségvetésük terhére.  

b) Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata a kirendeltségek 
épületének fenntartási és valamennyi működési költségét saját költségvetéséből 
finanszírozza.” 

Abod és Damak Községek polgármesterei megkereséssel éltek Edelény Város 
polgármestere felé, melyben kérték Önkormányzataik működőképességének megőrzése 
érdekében a Közös Hivatal finanszírozására vonatkozóan a lakosságszám arányos 
finanszírozásra történő áttérést. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 85. § (11) bekezdése értelmében „A közös hivatal működési költségeit a közös 
hivatalhoz tartozó önkormányzatok – eltérő megállapodásuk hiányában – lakosságszámuk 
arányában biztosítják.” 
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Az Mötv. alapján lehetőség van arra, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 
települések lakosságszám arányosan járuljanak hozzá a közös hivatal fenntartásához 
kapcsolódó költségek fedezéséhez. 

2. Módosítás tartalma 

Felek a Megállapodás III. 2. pont a) alpontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
„a) A közös hivatal működési költségeit a 2021-es költségvetési évtől kezdődően a 

közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok lakosságszámuk arányában biztosítják. A 
települések lakosságszámára vonatkozóan a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium – költségvetési évet megelőző év január 1-jei 
állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni. A hozzájárulások mértéke az 
önkormányzatok éves költségvetési rendeleteiben kerül megállapításra. Amennyiben 
valamelyik önkormányzat költségvetési rendeletében a hivatal székhely település 
önkormányzatának rendeletében meghatározott összegtől alacsonyabb összegben, 
állapítja meg, vagy nem állapítja meg a hozzájárulás mértékét, abban az esetben az 
általa utoljára megállapított összeget köteles fizetni mindaddig, amíg a felek között 
megállapodás nem születik a hozzájárulás mértékéről. Felek a hozzájárulás 
mértékéről a zárszámadással egyidejűleg számolnak el.”  

3. A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA 
 

3.1 A felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás-módosítás a mindhárom Fél 
általi Jelen megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek jóváhagyását és a 
polgármesterek általi aláírását követően lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 
2021-es költségvetési évre már alkalmazni kell. 

3.2 A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

3.3 Jelen megállapodást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Edelény, 2021. április hó …. nap 

 

P.H. 
 
 
 
 

Molnár Oszkár 

P.H. 
 
 
 
 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester polgármester 

Edelény Város Önkormányzata Abod Község Önkormányzata 
 
 
 

P.H. 
 
 
 

Tóth Szabolcs Balázs 
polgármester 

Damak Község Önkormányzata 
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2. melléklet a 30/2021.(IV.08.) határozathoz 

 
MEGÁLLAPODÁS  

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT) 
 

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 
 

amely létrejött  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3780 Edelény, 
István király útja 52.; képviseli: Molnár Oszkár polgármester; törzskönyvi azonosító 
szám: 725592), és  

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3753 Abod, Magyar 
út 42.; képviseli: Rescsánszki Bertalanné polgármester; törzskönyvi azonosító szám: 
548124), valamint 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3780 Damak, 
Szabadság út 35.; képviseli: Tóth Szabolcs Balázs polgármester; törzskönyvi 
azonosító szám: 548081) 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

I. Általános rendelkezések 
 

1. Edelény Város Önkormányzata, Abod Község Önkormányzata és Damak Község 
Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre az alábbi megnevezéssel: 

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 
 

Jelen megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásban 812203 azonosító szám alatt 
szereplő „EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL” néven nyilvántartott 
3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti székhelyű költségvetési szerv 
közös létrehozására irányul, és nem hoz létre új költségvetési szervet. 

 
2. A közös önkormányzati hivatal székhelyének címe: 

3780 Edelény, István király útja 52. 

3. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségeinek neve és címe: 

a. Név: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége 
Cím: 3753 Abod, Magyar út 42.  

b. Név: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Damaki Kirendeltsége 
Cím: 3780 Damak, Szabadság út 35. 
 

4. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy a 
felek az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal 
megszüntetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan 
napon belül dönthetnek. 
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II. Közös önkormányzati hivatal szervezeti kérdései 
 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott jogok és kötelezettségek (irányítás, 
felügyelet) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve 
terhelik jelen megállapodásban részletezett kiegészítésekkel. 

2. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, létszámát, munka- 
és ügyfélfogadási rendjét Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
állapítja meg. A kirendeltség működését érintő kérdésekben Abod Község 
Önkormányzatát, valamint Damak Község Önkormányzatát javaslattételi és 
véleményezési jog illeti meg. 

3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abod és Damak településen 
kirendeltséget működtet az adminisztratív feladatok ellátása, ügyfélfogadás 
megvalósítása céljából. A kirendeltség munka- és ügyfélfogadási rendjére a 
Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezései irányadóak.  

4. A kirendeltségeken biztosítani kell a képviselő-testület tevékenységéhez 
kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását is. 

5. Államigazgatási feladat ellátása a székhely településen, illetve a Kirendeltségeken 
történik. Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását a Szervezeti Működési 
Szabályzat tartalmazza, illetve részletezi. 

6. Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata gazdálkodási 
feladatainak ellátása a közös önkormányzati hivatal székhelyén történik.  

7. Abod Község Önkormányzatának és Damak Község Önkormányzatának képviselő-
testületi ülésein, valamint bizottsági ülésein a jegyző vagy aljegyző, vagy az általa 
megbízott köztisztviselő vesz részt. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző 
hatáskörébe tartozik. 

8. A közös önkormányzati hivatalt az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. 

9. A jegyző ellátja a Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A 
kirendeltségeken a jegyzői feladatokat a jegyző, vagy az aljegyző, vagy a jegyző 
által megbízott köztisztviselő látja el.  

10.  A jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint 
(továbbiakban: Kttv.) pályázat alapján határozatlan időre Edelény város 
polgármestere nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, akit a polgármester a 
jegyző javaslatára nevez ki. 

11. A jegyző és az aljegyző felett Edelény város polgármestere a Mötv. 83. § c) 
pontja szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző felett az 
egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 

12. A közös önkormányzati hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja felettük 
a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez, bérezéshez, 
vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához és 
jutalmazásához Edelény város polgármesterének egyetértése szükséges. 



5 

13. A jegyző és az aljegyző az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
Működési Szabályzatában szabályozott módon és időben fogadja az ügyfeleket. 

14. A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol a közös önkormányzati hivatal 
működéséről. 
 

15. A belső kontrollrendszer, valamint belső ellenőrzés kialakításának és 
működtetésének feladatait valamennyi szerződő félre, és költségvetési szerveire 
kiterjedően az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője szervezi meg.  A 
belső ellenőrzési feladatokat külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott belső 
ellenőr útján látja el a Hivatal. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a 
hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a 
munkavégzéshez szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a 
szerződő felek és azok költségvetési szerveinek ellenőrzése tekintetében a 
szerződő felek költségvetését terheli, melyet a Hivatal részérére megtérítenek. A 
belső ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban külön 
megbízási szerződés részletezi. 

 
III. Közös önkormányzati hivatal finanszírozása 

 
1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi 

központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a 
hivatal által ellátott feladatok arányában – finanszírozza, amelyet a 
székhelytelepülés részére folyósít.  

2. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik: 

a) A közös hivatal működési költségeit a 2021-es költségvetési évtől kezdődően a 
közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok lakosságszámuk arányában 
biztosítják. A települések lakosságszámára vonatkozóan a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium – költségvetési 
évet megelőző év január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe 
venni. A hozzájárulások mértéke az önkormányzatok éves költségvetési 
rendeleteiben kerül megállapításra. Amennyiben valamelyik önkormányzat 
költségvetési rendeletében a hivatal székhely település önkormányzatának 
rendeletében meghatározott összegtől alacsonyabb összegben, állapítja meg, 
vagy nem állapítja meg a hozzájárulás mértékét, abban az esetben az általa 
utoljára megállapított összeget köteles fizetni mindaddig, amíg a felek között 
megállapodás nem születik a hozzájárulás mértékéről. Felek a hozzájárulás 
mértékéről a zárszámadással egyidejűleg számolnak el.  

b) Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata a 
kirendeltségek épületének fenntartási és valamennyi működési költségét saját 
költségvetéséből finanszírozza. 

3. Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata vállalja, hogy a 
III. 2. a) pont szerinti összeget költségvetésébe betervezi, és az összeget minden 
év december 15. napjáig átutalja az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
számlaszámára. 
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4. Az önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 
eljárást az alábbiak szerint állapítják meg: 

Amennyiben Abod Község Önkormányzata vagy Damak Község Önkormányzata a 
hozzájárulást határidőre nem fizeti meg, annak teljesítésére Edelény Város 
polgármestere két ízben, ajánlott levélben – 8 napos fizetési határidővel – hívja fel 
az érintett Önkormányzatot. A második fizetési felszólítás eredménytelensége 
esetén Edelény Város Önkormányzata jelen megállapodás elválaszthatatlan 
mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízás 
benyújtására jogosult Abod Község Önkormányzatának és Damak Község 
Önkormányzatának számlavezető pénzintézete irányába. A beszedési megbízás 
eredménytelensége esetén 15 napon belül – ismételten sor kerül beszedési 
megbízás benyújtására, melynek ismételt eredménytelensége után Edelény Város 
Önkormányzata peres úton érvényesíti követelését. Ebben az esetben Abod 
Község Önkormányzatát és Damak Község Önkormányzatát kamatfizetési 
kötelezettség, valamint a követelés érvényesítésével felmerülő kiadások terhelik. 

5. A székhely és társult önkormányzatok közös önkormányzati hivatal feladatainak 
ellátásra használt ingó és ingatlan tulajdonjoga a felek tulajdonában marad. Az 
ingóságokat – a feladatellátáshoz szükséges mértékben - térítésmentesen a közös 
önkormányzati hivatal használatába adják. Az ingatlanok beruházási és felújítási 
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai szerint gondoskodik. 

 
IV. Záró rendelkezések 

 
1. Jelen megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek jóváhagyását és a 

polgármesterek aláírását követően 2020. január 1-jén lép hatályba. 

2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

3. Jelen megállapodást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Edelény, 2021. április hó …. nap 

 

P.H. 
 
 

Molnár Oszkár 

P.H. 
 
 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester polgármester 

Edelény Város Önkormányzata Abod Község Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Tóth Szabolcs Balázs 
polgármester 

Damak Község Önkormányzata 
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Záradék 

 

A megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2021.( …..) 
határozatával, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2021.( ….) 
határozatával, Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2021. (…….) 
határozatával jóváhagyta. 

 
A  megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem: 
 
Kelt: Edelény, 2021. április hó …. nap 

 

 

P.H. 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

……………………………………….. 

Pachmanné Tóth Anita osztályvezető 
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Melléklet a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 

megállapodásához 

FELHATALMAZÁS 

MINTA 

………………………………… 

hitelintézet neve és címe 

Edelényben 2019. év …….hó…..napján kelt, közös önkormányzati hivatal létrehozására 

vonatkozó megállapodás III/4. pontja alapján …………………Önkormányzata 

(………………………………….u……. sz., képviseli: ……………………………………………polgármester) 

felhatalmazza Edelény Város Önkormányzatát (3780 Edelény, István király útja 52., 

bankszámlaszám: …………………………….képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint 

jogosultat, hogy a megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) ………………………….-nál/-nél 

vezetett ……………… pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy 

nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn 

belül. 

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát 

megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény Város 

Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a 

hitelintézet felé. 

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a 

beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 

Kelt: ………..év…………………….hó……nap. 

      ……………………………………………………….. 

     számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 

 

 

Záradék: 

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás  

visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

 

                                                                 

………………………………………………………….. 

       hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 

             

 

 







Melléklet a 32/2021.(IV.08.) határozathoz 

 













 





1. melléklet a 33/2021.(IV.08.) határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről  Edelény Város Önkormányzata 

székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
képviseli: Molnár Oszkár polgármester 
adószám:15725596-2-05 
bankszámlaszám: 54300053-10056693 

     mint Támogató (továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről a Egy Esély Felelősen Vállalva Alapítvány   

székhelye: 3780 Edelény, István király útja 41. 
képviseli: Bene István kuratóriumi elnök 
adószám: 18752128-1-05 
bankszámlát vezető pénzintézet neve: ………………... 
bankszámlaszám: ………………………. 
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) 
 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Támogató az alábbi megállapodási feltételek megvalósulása 

esetén Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli 
forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015.(II.13.), illetve Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a ……./2021.(IV.08.) határozata alapján 300.000,-Ft, azaz 
háromszázezer forint működési támogatást biztosít az alábbi ütemezés szerint: 

 
300.000 Ft - 2021. április 30. napjáig 

 
2. A Támogatott a támogatási összeget kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott 

módon, Támogatott 2021. évi működésével összefüggésben felmerülő kiadásaira 
fordíthatja. Támogatott a támogatást más személy vagy szervezet részére támogatásként 
tovább nem adhatja. 
 
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2021. december 31. 

 
3. A pénzügyi támogatást Támogató a jelen megállapodás 1. pontjában rögzített határidőig 

átutalja a Támogatott bankszámlájára. 
 

4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa létrehozott Mentőcsoport szükség 
esetén részt vesz a települési katasztrófavédelmi és közfoglalkoztatási feladatok 
ellátásában, és felkérésre közreműködik a védekezésben (pl. helyi vízkárelhárítás). 

 
4.  Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára 

behajtható köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen megállapodás aláírásának a 
napján nincs. Támogatott jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nincs 
köztartozása. 

 
5.  Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontját megismerte 
és nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül. 
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6. Támogatott köteles a pénzösszeg felhasználását elkülönítetten és naprakészen 
nyilvántartani. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a megállapodásban 
foglalt célok megvalósulását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti. 
Ennek keretében az ellenőrzést végző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a 
megállapodáshoz kapcsolódó dokumentumokat megvizsgálni és a teljesítés során eljáró 
személyektől felvilágosítást kérni. 

 
 Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás folyósításakor (előzetes 

ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, folyamatba épített módon, illetve a célfeladat 
teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően 5 évig jogosult ellenőrzést végezni. 

  
7. Amennyiben jelen megállapodásban vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós 

akadályba ütközik, vagy jelentős késedelmet szenved, Támogatott haladéktalanul köteles 
azt írásban Támogatónak jelezni.  

 
Támogató a megállapodástól való azonnali hatályú felmondásra jogosult az alábbi 
esetekben: 
- jelen támogatási megállapodás a hatályba lépését követő észszerű határidőn belül a 

feladat teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét 
ezen idő alatt írásban sem menti ki,  

- Támogatott a megállapodás megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát 
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, 

- Támogatott a támogatási összeget a megállapodásban megjelölttől akár részben eltérő 
célra, vagy eltérő módon használja fel, 

- Támogatott jelen megállapodás szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget. 

 
Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles visszautalni az addig folyósított 
támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal 
növelten Támogató bankszámlájára. 

 
8.  Támogatott köteles a felhasználást követően, legkésőbb 2022. január 31. napjáig a 

célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról elszámolást 
(megállapodás melléklete szerinti elszámoló lapon) és szakmai beszámolót készíteni 
és azt az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkársága részére megküldeni.  

  
 Az eredeti számviteli bizonylatokat záradékolással kell ellátni az alábbiak 

szerint:  
„Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az …/2021.(IV.08.) 
határozatában biztosított támogatás terhére …………… Ft (elszámolni kívánt 
összeget) elszámolva.” 
 

 Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt 
köteles Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.  

 
9. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Támogató egyetértésével, és előzetes, 

írásbeli hozzájárulásával módosítható. 
 

10. Ha Támogatott az elszámolási kötelezettségnek a megállapodásban rögzített 
időpontig nem tesz eleget, további támogatásban nem részesülhet. 
 

11. Amennyiben a Támogatott nem teljesíti elszámolási kötelezettségét, nem készíti el, illetőleg 
nem nyújtja be időben a szakmai beszámolót, a támogatási összeget Támogatott a 
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mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten 
haladéktalanul köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára. 
 

12.   Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást külön jogszabályban feljogosított 
szervek is jogosultak ellenőrizni. Támogatott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az 
ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen megállapodás 
teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 

 
13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

 
14. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére – értékhatártól függően – a Kazincbarcikai 

Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
15. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Edelény, …….……………….    Edelény, ……………………. 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Egy Esély Felelősen vállalva Közhasznú 

Alapítvány   
képv.: Bene István kuratóriumi elnök 

Támogatott 

Edelény Város Önkormányzata 
képv: Molnár Oszkár polgármester 

Támogató 

 
 

Ellenjegyzem:                                                         Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 

............................................... 
Pachmanné Tóth Anita 

osztályvezető 
 

Jogi ellenjegyző: 
 
 

............................................... 
Dr. Vártás József 

jegyző 



4 

Megállapodás melléklete 

ELSZÁMOLÓ LAP                                                        

 
Edelény Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról 

 
Támogatást nyújtó megnevezése:  (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő) 

képviselő-testület; ………………………..…. polgármester: ……...................……….. 
Támogatást igénybevevő  

neve, címe: …………………………………………….……..………………………………… 

képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...………………… 
A támogatásról rendelkező döntés száma: ……………….……………………………….…. 

A támogatás célja: ……………………………………………………………………………… 
Mellékletek száma: …………….…………. 

 

Sor- 
szám 

A bizonylat A kifizetés 

 kiállítója kelte száma jogcíme      összege 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

összesen:  

 
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, 
továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Az 
elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, 
hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük. 

  

…………………………………., ……… év ………………….. hó ……. nap 
 

                                      ph.  

                                      
             

         …………………………………………… 
                                a Támogatott cégszerű aláírása 

 
*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét. 

 

Záradék: 
 

A pénzügyi beszámolót  ELFOGADOM                                        NEM FOGADOM EL. 
Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………. 

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: ………………………………………… 

A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható 






