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megkötésére. 
Előterjesztő: Dr. Gémesi György 



--------------------------------] 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Kövesi Margit háziorvos írásban tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az általa területi 
ellátási kötelezettséggel működtetett 7. számú felnőtt háziorvosi körzet heti 20 óra rendelési 
idejét felülvizsgálta és módosítani kívánja. 

Dr. Kövesi Margit háziorvos önkormányzatunkkal 1996. évben kötött szerződés alapján végzi 
a 7. számú háziorvosi körzet területén élő, illetve a nyilvántartásában szereplő lakosok 
háziorvosi ellátását a Gödöllő, Szabadság út 167. szám alatt található rendelőben. 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (1125.) EüM 
rendeletben foglalt rendelkezések alapján a háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást 
nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A 
háziorvos rendelési időben a betegeket - sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés 
igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a 
tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a 
betegek szűrését, gondozását és ellátását. 

A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon 
naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A 2000. évi 11 törvény 2/B. §.,valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 412000. (1125.) EüM rendelet 1. §. (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések részletesen szabályozza a feladat ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit. 

A fentiekben megjelölt jogszabályok rendelkezései figyelembe vételével a rendelési idő 

módosításával egyidejűleg felülvizsgálatra került a Medom Egészségügyi Betéti Társasággal 
a 7. számú háziorvosi körzetre vonatkozó 1996. november 29-én kötött szerződés. 

A felülvizsgálat alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslatok, 
valamint a feladat ellátási szerződés elfogadására. 

Gödöllő, 2018. október „ " 
Dr. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete a Medom Egészségügyi Betéti Társasággal/ 
(képviseli: Dr. Kövesi Margit) a határozat melléklete szerinti szerződést köt a 7. számú 
háziorvosi körzet működtetésére. 

2. Gödöllő Város Képviselő-testülete hozzájárul és jóváhagyja, hogy a Medom 
Egészségügyi Betéti Társaság a 7. szamu háziorvosi körzet feladatellátására 
vonatkozóan közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

Határidő: Szerződés megkötésére 8 nap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 



FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) 
Törzskönyvi azonosító szám: 731267, Adószám: 15731261-2-13,KSH statisztikai számjel: 
15731261-8411-321-13, képviseletében Dr. Gémesi György polgármester, mint Megbízó 

másrészró1 Medom Egészségügyi Betéti Társaság, adószám:24591836213,székhelye: 
Gödöllő Szabadság út 167.sz., képviseletében:Dr.KövesiMargit ,(a továbbiakban: mint 
Feladatellátó,) között Gödöllő város 7. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai 
ellátása tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Medom Egészségügyi Betéti Társaság, 
képviseletében: Dr. Kövesi Margit, személyes közreműködéssel vállalja az 
Önkormányzat közfeladatába (Mötv.13.§ /(1) bek.) tartozó 7. számú számú háziorvosi 
alapellátás területi ellátási kötelezettségének biztosítását, a szerződés aláírását 
követően határozatlan időre. 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátásért járó finanszírozás 
havi teljes összege közvetlenül a Feladatellátót illeti, a Feladatellátó és a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő között létrejött finanszírozási szerződés alapján. 

3. A Feladatellátó munkanaponként, a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya által kiadott jogerős niűködési engedélyben 
jóváhagyott rendelési időben saját felelősségbiztosítása terhére végzi háziorvosi 
tevékenységét az alábbiak szerint: 

Hétfő: 14. 00-19. 00 
Kedd: 8. 00-12. 00 

Szerda: 8. 00-12. 00 
Csütörtök: 14. 00-18. 00 

Péntek: 8.00-11.00 

4. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendeletben meghatározott 7. számú háziorvosi körzet utca szerinti felsorolását jelen 
szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

5. A Feladatellátó gondoskodik a háziorvosi körzetek utca szerinti felsorolását 
tartalmazó tájékoztató,- a rendelési idő,- a térítésmentes szolgáltatások, valamint a 
térítésköteles szolgáltatások díját tartalmazó ismertető,- valamint szükség szerint a 
helyettesítést tartalmazó tájékoztató kihelyezéséről a rendelő előtti várakozó 
helyiségben. 

6. Az önkormányzat a tulajdonát képező 2100. Gödöllő, Szabadság út 167. szám 
alatti(Hrsz.: 4153) épület földszin(jén lévő, háziorvosi feladatok ellátásához szükséges 
felszereltségű rendelőt (21, 9 nm), valamint bérlőtársával közösen használt, a 
rendelőhöz tartozó várót, szélfogót, mosdót, (összesen 29 nm.,) térítésmentes 
használatra átengedi a Feladatellátó részére. 



7. A rendelő, valamint az egyéb helyiségek közüzemi és hulladékkezelési díjaira 
vonatkozóan a Feladatellátó a szolgáltatókkal köteles szerződést kötni és a 
rezsiköltségről szóló számlákat kiegyenlíteni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
által nyújtott finanszírozásból. A rendelő fűtési költsége vonatkozásában a 
Feladatellátó együttműködik és nwgállapodik a fogorvosi ellátást biztosító 
szolgáltatóval. A rezsiköltség kiegyenlítéséről szükség esetén tájékoztatja az 
önkormányzatot. 

8. A Feladatellátó a rendelő és egyéb helyiségek, továbbá a rendelőhöz tartozó kerttel 
kapcsolatos kiadások megosztásával kapcsolatban a területi ellátási kötelezettségű 
fogorvossal, valamint az ingatlan egyéb bérlőivel megállapodik és együttműködik. 

9. A Feladatellátó használatába adott rendelő átalakításához, felújításához az 
önkormányzat hozzájárulása szükséges. 

10. A Feladatellátó kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges 
minimum feltételeket biztosítja, illetve a szerződés aláírását követően saját.felelősségi 
körében gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre-állásáról, 
karbantartásáról, felújításáról, szükség szerinti pótlásáról. 

11. A Megbízó hozzájárul, hogy a Feladatellátó a használatába adott rendelőben a 
háziorvosi tevékenység mellett foglalkozás- egészségügyi tevékenységet is ellásson. 

12. A Feladatellátó köteles a 412000. (11 25.) EüM rendelet 6. § -ában foglalt 
rendelkezések alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező ápolót biztosítani, illetve 
foglalkoztatni. Az alkalmazottra a Munka Törvénykönyve, illetve a vele kötött 
munkaszerződés az irányadó. 

13. A háziorvosi tevékenység ellátásával kapcsolatos panasz bejelentések kivizsgálására 
az illetékes betegjogi képviselő jogosult. 

14. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy köteles a területi ellátási kötelezettség 
végzésével kapcsolatos jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a szükséges 
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni, továbbá az orvosi titoktartási 
kötelezettség valainint az adatvédelmi jogszabályokat nem, sértő módon a Megbízót -
annak kérésére- a betegellátásról tájékoztatni. 

15. A Feladatellátó a jelenleg működő központi ügyeleti szolgálatban nem vesz részt, de a 
szolgálat változása esetén az ügyeletben a jogszabályokban foglalt feltételek mellett 
részt vállal. 

16, A Feladatellátó jogosult a hatályos jogszabályok alapján megillető szabadság 
igénybevételére. Szabadság, vagy egyéb háziorvosi tevékenységet akadályozó 
körülmény esetén, helyettesítéséről önmaga gondoskodik, melyről a körzetét érintő 
lakosságot tájékoztatja. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a 
háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfeld 

2 



----------------------1 ---------------------------------1 

17. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletére a 412000 (If 25.)EüM rendelet 8.§(2) 
bekezdésében meghatározott rendelkezések irányadók. 

18. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jogszabályban felsorolt háziorvosi 
feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységéből, vagy a háziorvosi tevékenységet 
meghaladó ellátásból származó pénzbevételek a Feladatellátót illeti meg. 

19. Amennyiben az önkormányzat körzethatárt módosít és ez által a működtetési jog 
tulajdonosát kár éri, úgy a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel 
tartozik a 2000. évi II törvény szerint. A kártalanítás mértékét a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő által leutalt éves finanszírozási összeg alapulvételével 
kell megállapítani (fixdíj+teljesitménydíj). 

20. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést mindkét fél jogosult 6 
hónapos felmondási idővel megszüntetni, ha bármelyik fél a jogszabályban foglalt 
feltételeknek nem tesz eleget, vagy a megállapodásban foglalt kötelezettségét 
megszegi, azt felszólitás ellenére sem pótolja vagy korrigálja. 

21. A szerződő felek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos észrevételela-ől, 

információ/a-ól, a működtetést érintő kérdésekről haladéktalanul kötelesek a másik 
felet értesíteni, az ellátás érdekében a szükséges intézkedést azonnal megtenni. 

22. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött 
szerződést az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel, azokkal 
összhangban módosíthatják. 

23. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
a Feladatellátóval bármely oknál fogva nem köt szerződést. 

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint 
a háziorvosi tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. A 
szerződő felek megállapodnak abban, hogy egymással kapcsolatos jogvitájukat 
elsősorban peren kívül rendezik, melynek eredménytelensége esetén az önkormányzat 
székhelye Szerint'illetékes Bírósághoz fordulnak 

25. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a felek között 1996. november 29. napján kelt 
szerződés hatályát veszti. 

A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a 
mai napon jóváhagyólag aláírják. 

Gödöllő Város Önkormányzata 
képviseletében: 

Dr. Gémesi György 
polgármester 

Medom Egészségügyi 
Betéti Társaság képviseletében: 

Dr.Kövesi Margit 
vezető tisztségviselő 
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1.melléklet 
a háziorvosi, házi zyermekorvosi, valamint a fogorvosi körzetekről szóló 1412018. (V.18.) sz. önkormányzati rendelet alapján 

7.1 Háziorvosi körzet 
Rendelés helve: Gödöllő, SzabadsáJ! út 167. 

Rendelési idő: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

08,00-12,00 14, 00-18, 00 08,00-12,00 14,00-18,00 08,00-12,00 

Közterület neve: Közterület jelle1:e: Házszám: 
1 Antalhegyi lejtő teljes 
2 Antalhegyi utca teljes 
3 Aranka utca teljes 
4 Árvácska utca teljes 
5 Avar utca teljes 
6 Babat puszta teljes 
7 Bánki Donát utca teljes 
8 Batthyány Lajos utca teljes 
9 Besnyő utca teljes 
10 Boglárka utca teljes 
11 Bojtorján utca teljes 
12 Borostyán utca teljes 
13 Csemete-kert teljes 
14 Damjanich János utca teljes 
15 Domboldal utca teljes 
16 Erdélyi Ferenc utca teljes 
17 Erdőszél utca teljes 
18 Fogadalom utca teljes 
19 Gárdonyi Géza utca teljes 
20 Gyöngyvirág utca teljes 
21 Harmat utca teljes 
22 Hét ház utca teljes 
23 Hóvirág utca teljes 
24 Hun utca teljes 
25 Ibolya utca teljes 
26 Illés köz teljes 
27 Incsői Erdészház teljes 
28 Iskola köz teljes 
29 Ivánka Imre utca teljes 
30 Kankalin utca teljes 
31 Kapucinusok tere teljes 
32 Kerengő utca teljes 
33 Kikerics utca teljes 
34 Kilátó utca teljes 
35 Kökény utca teljes 
36 Lomb utca teljes 
37 Magyar utca teljes 
38 Mályva utca teljes 
39 A1ikes Kelemen utca teljes 
40 Mókus utca teljes 
41 Nagyboldogasszony tér teljes 
42 Orgona köz teljes 
43 Panoráma utca teljes 
44 Puskás Tivadar utca teljes 
45 Rekettye utca teljes 
46 Repkény utca teljes 
47 Szabadság út 0-532 páros 
48 Szabadság út 91-251 páratlan 
49 Szarvas utca teljes 
50 Székely köz teljes 
51 Székely Bertalan utca teljes 
52 Szkíta körút teljes 
53 Sztelek Dénes utca teljes 
54 Tábornok utca teljes 
55 Tájkép utca teljes 
56 Tamás Atya utca teljes 
57 Temetői Orház teljes 
58 Virág köz teljes 
59 Zúzmara utca teljes 
60 Zsáry1a utca teljes 


