
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére

Tárgy: Javaslat az 5. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére. 
Előterjesztő: Dr. Gémesi György



Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Kvassay-Sajó Krisztina háziorvos tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a Sana-Plan 
Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társaság székhelye: Gödöllő, Bocskai u. 6 számra módosult, 
amelynek vezető tisztségviselőjeként látja el területi ellátási kötelezettséggel az 5. számú 
felnőtt háziorvosi körzetet.

Dr. Kvassay-Sajó Krisztina benyújtotta önkormányzatunkhoz a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Járási Hivatala PE-07/NEÖ/02130-2/2019. számú határozatát, amellyel igazolta, 
hogy a Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társaság működési engedélyében a 
székhely módosításra vonatkozó intézkedés megtörtént.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(1125.) EüM  
rendelet 1. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján területi ellátási kötelezettséggel 
végzett háziorvosi tevékenységet gazdálkodó szervezeti formában is lehet végezni.

Önkormányzatunk felülvizsgálta a Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társasággal 
2016. évben megkötött feladatellátási szerződést.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt feladatellátási szerződés tartalmazza a székhely 
változás miatti módosítást, továbbá az alapellátási körzetek finanszírozását biztosító 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár megnevezése helyett a 2017. évtől működő Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő megnevezését. A feladatellátási szerződés melléklete is 
felülvizsgálatra került. Az 5. számú háziorvosi körzet közterület szerinti felsorolása az 
alapellátási körzetekről szóló 14/2018. (V. 18.)önkormányzati rendelet 1. mellékletében 
rögzítettek szerint került meghatározásra.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat, valamint a 
feladat ellátási szerződés-tervezet elfogadására.

Gödöllő, 2019. június „ I.1..

Dr. Gémesi György

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete a Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti 
Társasággal a határozat melléklete szerinti szerződést köt, az 5-ös számú háziorvosi 
körzet működtetésére.

2. Gödöllő Város Képviselő-testülete hozzájárul és jóváhagyja, hogy a Sana-Plan 
Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társaság az 5. számú háziorvosi körzet 
feladatellátására vonatkozóan közvetlenül kössön finanszírozási szerződést a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

H atáridőSzerződés megkötésére 8 nap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 6.) 
képviseletében Dr. Gémesi György polgármester, ( a továbbiakban, mint Megbízó )

másrészről Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társaság (székhelye: Gödöllő, 
Bocskai u. 6 sz,)képviseletében: Dr. Kvassay-Sajó Krisztina), (a továbbiakban:mint 
Feladatellátó) között Gödöllő város 5. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátása 
tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy személyes közreműködéssel a Sana- 
Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társaság (egészségügyi szolgáltatói 
azonosító: 506966) ügyvezetője Dr. Kvassay-Sajó Krisztina háziorvos vállalja az 
Önkormányzat közfeladatába (Mötv.l3.§ /(l) bek) tartozó 5. számú számú 
130091423 ANTSZ azonosító számú, ) háziorvosi alapellátás területi ellátási 
kötelezettségének biztosítását, a szerződés aláírását követően határozatlan időre.

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

3. A Feladatellátó a háziorvosi tevékenységet a 2100 Gödöllő Móricz Zsigmond utca
7. szám alatti telephelyen lévő rendelőben végzi. A rendelő használatára a 
Feladatellátó és a rendelő tulajdonos közötti megállapodás az irányadó.

4. A Feladatellátó heti 5 alkalommal, munkanaponként, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala által kiadott jogerős működési 
engedélyben jóváhagyott rendelési időben saját felelősségbiztosítása terhére végzi 
háziorvosi tevékenységét az alábbiak szerint:

Hétfő :8.00-12.00 
Kedd: 8.00-12.00 

Szerda: 10.00-14.00 
Csütörtök: 14.00-18.00 

Péntek: 8.00-12.00

5. Az 5. számú háziorvosi körzet utca szerinti felsorolását jelen szerződés 1. 
melléklete tartalmazza.

6. A Feladatellátó a háziorvosi tevékenységet az általa alkalmazott 4/2000. (11.25.) 
EüM rendeletben meghatározott szakképesítéssel rendelkező ápoló (k) 
igénybevételével látja el. Az alkalmazottakig a a velük kötött munkaszerződés az 
irányadó.



7. A Feladatellátó köteles a háziorvosi ellátással kapcsolatos jogszabályban előírt 
nyilvántartást vezetni, a szükséges adatszolgáltatást a megadott határidőig 
teljesíteni, amelynek elmaradásából eredő kár a Feladatellátót terheli.

8. A Feladatellátó gondoskodik a háziorvosi szolgálat működéséhez szükséges, 
jogszabályban előírt minimum-feltételek biztosításáról, illetve a szerződés aláírását 
követően, saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképes 
rendelkezésre állásáról, karbantartásáról, felújításáról, szükség szerinti pótlásáról, 
NEAK által biztosított finanszírozásból.

9. 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.

10. 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.

11. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletére a 4/2000. (11.25. )EüM rendeletben 
meghatározott rendelkezések irányadók.

12. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jogszabályban felsorolt háziorvosi 
feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységéből, vagy a háziorvosi ténykedést 
meghaladó ellátásból származó pénzbevételek a Sana-Plan Egészségügyi és 
Mérnöki Betéti Társaságot illeti meg.

13. Amennyiben a vállalkozás működése önhibáján kívül ellehetetlenül, úgy a Sana- 
Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társaság kezdeményezésére a Képviselő- 
testület megtárgyalja a háziorvosi szolgálat további működését.

14. A felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátási szerződés megszüntethető 
rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 6 hónap.

15. A Megbízó a feladatellátási szerződést írásban indokolással felmondhatja, 
amennyiben a feladatellátó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségét írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti, továbbá, amennyiben praxisengedélye 
visszavonásra kerül.

16. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy egymással kapcsolatos jogvitájukat 
elsősorban peren kívül rendezik,melynek eredménytelensége esetén a Megbízó 
székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak.

17. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben az Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő a Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társasággal bármely oknál 
fogva nem köt szerződést.



18. Jelen szerződés aláírása napján hatályát veszti a Sana-Plan Egészségügyi és 
Mérnöki Betéti Társasággal ügyvezetőjével Dr. Kvassay-Sajó Krisztina háziorvossal 
2016. március 16-án megkötött feladatellátási szerződés.

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint 
a háziorvosi tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

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

Gödöllő, 2019. június

Gödöllő Város Önkormányzata Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti
képviseletében: Társaság képviseletében:

Dr. Gémesi György Dr.Kvassay-Sajó Krisztina
polgármester vezető tisztségviselő

Pénzügyi ellenjegyző:

Gödöllő, 2019. június „........ „

Szilárdi Lászlóné 
Költségvetési Iroda irodavezető



1. melléklet
az alapellátási körzetekről szóló 14/2018. (V. 18.)önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján

5.Háziorvosi körzet
Közterület neve: Közterület

jellege:
Házszám: Rendelés helye:

1 Ambrus Zoltán köz teljes Gödöllő, Móricz
2 Balassi Bálint utca teljes Zs. u. 7.
3 Dózsa György út 0-160 páros
4 Dózsa György út 15-69 páratlan
5 Erkel Ferenc utca teljes
6 Haraszti köz teljes
7 Haraszti utca teljes
8 Homoki Nagy István utca teljes
9 Kandó Kálmán utca teljes
10 Kenyérgyári utca teljes
11 Kossuth Lajos utca 15-végig 

páratlan
12 Kossuth Lajos utca 28-78 páros
13 Kotlán Sándor utca teljes
14 Körösfői K. Aladár utca teljes
15 Liget utca teljes
16 Mikszáth Kálmán utca teljes
17 Móra Ferenc utca teljes
18 Móricz Zsigmond utca teljes
19 Remsey Jenő körút teljes
20 Semmelweis utca teljes
21 Sport köz teljes
22 Széchenyi István utca teljes
23 Szent Imre utca teljes
24 Táncsics Mihály utca teljes
25 Toldi Miklós utca teljes
26 Városmajor utca teljes
27 Virág utca teljes


