


 
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 

 


