
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S  

A Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére. 
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A területi ellátási kötelezettséggel végzett 2. számú háziorvosi körzet háziorvosa Dr. Mészöly 
Jenő tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy háziorvosi tevékenységét nyugdíjba 
vonulása miatt át kívánja adni a praxisban 2004. év óta alkalmazottként, háziorvosi 
tevékenységet ellátó gyermeke Dr. Mészöly Zsolt részére.

Dr. Mészöly Zsolt a 2. számú körzet háziorvosi feladatait a Mészöly & Mészöly MED-2008 
Kft. tagjaként a Gödöllő Blaháné út 47. szám alatti rendelőben kívánja működtetni változatlan 
feltételekkel.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(11.25.) EüM 
rendelet 1. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján területi ellátási kötelezettséggel 
végzett háziorvosi tevékenységet gazdálkodó szervezeti formában is lehet végezni.

Dr. Mészöly Zsolt rendelkezik a praxis működtetéséhez szükséges feltételekkel, amelyet a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának Közegészségügyi Osztálya igazolt 
számára.

A 2. számú háziorvosi körzet jogfolytonos működése érdekében, a Tisztelt Képviselő-testület 
elé terjesztem a határozati javaslatokat.

A Mészöly & Mészöly MED-2008. Orvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal újonnan 
megkötésre kerülő feladatellátási szerződés tervezetét a határozat mellékleteként terjesztem a 
Képviselő-testület elé.

Gödöllő, 2019. szeptember 4/C Dr. (jremgsi 
polgármester



HATÁROZATI JAVASLATI

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Mészöly & Mészöly MED-2008. Orvosi Korlátolt 
Felelősségű Társasággal ( képviseletében: Dr. Mészöly Jenő ) 2008. július 17-én 
megkötött 2. szcimú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti.

Határidő; 2019. szeptember 27.
Felelős: dr. Gémesi György polgármester

HATÁROZATI JAVASLATII

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Mészöly & Mészöly MED-2008. Orvosi Korlátolt 
Felelősségű Társasággal ( képviseletében: Dr. Mészöly Zsolt) a határozat melléklete szerinti 
szerződést köt, a 2-es számú háziorvosi körzet működtetésére.

Gödöllő Város Képviselő-testülete hozzájárul és jóváhagyja, hogy a Mészöly & Mészöly 
MED-2008. Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság a 2. számú háziorvosi körzet 
feladatellátására vonatkozóan közvetlenül kössön finanszírozási szerződést a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

Határidó': 2019. szeptember 27.
Felelős: dr. Gémesi György polgármester



S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 6.), 
képviseletében: Dr. Gémesi György polgármester,

másrészről Mészöly & Mészöly MED-2008. Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám:1309120927) képviseletében: Dr. Mészöly Jenő ügyvezető között az 
alábbiak szerint:

1. A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2008. július 17-én a 2. számú 
háziorvosi körzet ellátása tárgyában létrejött szerződést közös megegyezéssel a 
szerződés aláírásának napján megszüntetik.

2. A felek kijelentik, hogy egymással szemben követelésük nincs.

Gödöllő, 2019. szeptember „...”

Gödöllő Város Önkormányzata Mészöly & Mészöly MED-2008. Kft.
képviseletében: képviseletében:

Dr. Gémesi György 
polgármester

Dr. Mészöly Jenő 
ügyvezető



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) 
Törzskönyvi azonosító szám: 731267, Adószám: 15731261-2-13, képviseletében Dr. Gémesi 
György polgármester, ( továbbiakban:Megbízó)

másrészről
Mészöly & Mészöly MED-2008. Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 
Gödöllő, Blaháné út 47 sz., (cégjegyzékszám: 1309120927) adószám: 1309120927, képviselő: 
Dr. Mészöly Zsolt, továbbiakban: Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft., illetve Feladatellátó
között Gödöllő Város 2. számú háziorvosi feladatai ellátása tárgyában alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek szerint:

1. Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete által 2019. szeptember 
hónapban meghozott határozata alapján, a Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft, 
képviseletében: Dr. Mészöly Zsolt háziorvos személyes ellátási kötelezettséggel 
vállalja az Önkormányzat közfeladatába (Mötv.l3.§ /(l) bek.) tartozó 2. számú számú 
háziorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettségének biztosítását, a szerződés 
aláírását követően határozatlan időre.

2. Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft. képviseletében: Dr. Mészöly Zsolt háziorvos
vállalja, hogy a 2. számú háziorvosi körzet területén élő, illetve a nyilvántartásában 
szereplő lakosok részére területi ellátási kötelezettséggel folyamatos háziorvosi ellátást 
biztosít.

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

4. Az önkormányzat a gödöllői 1921/3. hrsz-ú ingatlanon lévő és a tulajdonát képező, 
természetben Gödöllő, Blaháné út 47. sz. alatti, a háziorvosi feladatok ellátásához 
szükséges felszereltségű orvosi rendelőt a hozzátartozó helyiségekkel együtt, összesen: 
82,6 m2 térítésmentesen a Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft. használatába adja.

5. A gödöllői 1921/3. hrsz-ú ingatlan karbantartását meghaladó felújításra, illetve egyéb 
beruházások kivitelezésére az önkormányzat előzetes tulajdonosi engedélyével 
jogosult.

6. Az önkormányzat biztosítja a rendelőhöz tartozó földterület ingyenes használatának 
jogát is. A Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft. vállalja a földterület rendszeres 
gondozását a háziorvosi rendelő mellett működő gyógyszertár üzemeltetőjével 
együttműködve.

7. Az önkormányzat biztosítja továbbá a Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft. részére a 
rendelő berendezési tárgyainak, valamint a háziorvosi szolgálat nyilvántartásában 
szereplő eszközök térítésmentes használatát.



8. Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 4. pontban körülírt rendelőben a Mészöly 
& Mészöly MED-2008 Kft. foglalkozás-egészségügyi szolgálatot is ellásson.

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

Hétfő: 8.30-12.30 
Kedd:13.30-17.30 
Szerda: 8.30-12.30 

Csiitörtök:13.30-17.30 
Péntek: 8.30-12.30

10. A 14/2018. (V. 18.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott 2. számú 
háziorvosi körzet utca szerinti felsorolását jelen szerződés melléklete tartalmazza.

11. A Feladatellátó gondoskodik az 2. számú háziorvosi körzet utca szerinti felsorolását 
tartalmazó tájékoztató,- továbbá a rendelési idő, valamint szükség szerint a 
helyettesítésről szóló tájékoztató kihelyezéséről a rendelő előtti várakozó helyiségben.

12. A Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 
folyósított finanszírozásból üzemelteti a rendelőt és fizeti az igénybevett közüzemi 
szolgáltatások díjait.

13. A Feladatellátó a háziorvosi tevékenységet az általa alkalmazott 4/2000. (1125.) EüM 
rendeletben meghatározott szakképesítéssel rendelkező ápoló(k) igénybevételével látja 
el. Az alkalmazottakra a Feladatellátóval kötött munkaszerződés az irányadó.

14. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy köteles a területi ellátási kötelezettség 
végzésével kapcsolatos jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, az orvosi 
titoktartási kötelezettséget, és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon a 
Megbízót —annak kérésére- a betegellátásról tájékoztatni. Köteles továbbá a háziorvosi 
ellátással kapcsolatban felmerült jogszabályban előírt adatszolgáltatást a megadott 
határidőig teljesíteni, amelynek elmaradásából eredő kár a Feladatellátót terheli.

15. A Feladatellátó gondoskodik a háziorvosi szolgálat működéséhez szükséges, 
jogszabályban előírt minimum-feltételek biztosításáról, illetve a szerződés aláírását 
követően, saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, berendezések 
működőképes rendelkezésre állásáról, karbantartásáról, felújításáról, szükség szerinti 
pótlásáról, továbbá a rendelési időben keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról, 
textília mosatásáról, a rendelőben üzemelő telefon, illetve számítógép használatával 
kapcsolatban felmerülő költségek viseléséről a NEAK által biztosított finanszírozásból.

16. 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.



17. A Feladatellátó jogosult a hatályos jogszabályok alapján megillető szabadság 
igénybevételére. Szabadság, vagy egyéb háziorvosi tevékenységet akadályozó 
körülmény esetén, helyettesítéséről és annak díjazásáról önmaga gondoskodik

18. A Feladatellátó köteles a 30 napot meghaladó helyettesítést az önkormányzattal 
előzetesen egyeztetni és a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztályának, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek 
bejelenteni.

19. A Feladatellátó működési engedélye tartalmazza a helyettesítő orvosok nevét, valamint 
a rendelési idejét, amelyet a Feladatellátó jogosult a jogszabályban előírt rendelkezések 
figyelembe vételével egyoldalúan módosítani, amelyről az önkormányzatot tájékoztatja.

20. Az önkormányzat hozzájárul, hogy a helyettesítés a helyettesítő háziorvos 
főtevékenysége szerinti rendelőjében is történhet.

21. A háziorvosi tevékenységre, valamint a Feladatellátó szakmai felügyeletére a 4/2000. 
(11.25.) EüM rendeletben meghatározott rendelkezések irányadók

22. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jogszabályban felsorolt háziorvosi 
feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységéből, vagy a háziorvosi ténykedést 
meghaladó ellátásból származó pénzbevételek a Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft-t 
illeti meg.

23. Amennyiben a vállalkozás működése önhibáján kívül ellehetetlenül, úgy a Mészöly & 
Mészöly MED-2008 Kft. kezdeményezésére a Képviselő-testület megtárgyalja a 
háziorvosi szolgálat további működését.

24. 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 az OEP által leutalt éves 
finanszírozási összeg alapulvételével kell megállapítani (fixdíj+teljesítménydíj').

25. 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 felszólítás ellenére sem pótolja vagy korrigálja.

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

27. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó esetleges 
vitás kérdéseket egymás között, elsősorban személyes egyeztetés útján kísérlik meg 
rendezni, egymással kölcsönösen együttműködve.

28. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
a Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft -vei bármely oknál fogva nem köt szerződést.



29. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - különösen a kártérítési 
kártalanítási- a Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi tevékenységre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

30. A szerződő felek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos észrevételekről, információkról, 
a működtetést érintő kérdéséből haladéktalanul kötelesek a másik felet értesíteni, az 
ellátás érdekében a szükséges intézkedést azonnal megtenni.

31. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
a Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft-vel bármely oknál fogva nem köt szerződést.

32. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
háziorvosi és gyermek háziorvosi szolgálatról rendelkező jogszabály az irányadó.

33. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy egymással kapcsolatos jogvitájukat 
elsősorban peren kívül rendezik, melynek eredménytelensége esetén az önkormányzat 
székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak.

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

Gödöllő, 2019. szeptember „

Gödöllő Város Önkormányzata 
képviseletében:

Dri r jpőlgáirmester

Mészöly & Mészöly MED-2008. Kft 
képviseletében:

Dr. Mészöly Zsolt 
háziorvos



1.melléklet
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valam int a fo g o rvo si körzetekről szóló 14/2018.(]/r.18.) sz. önkorm ányzati rendelet alapján

2.Háziorvosi körzet

Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: rendelés helye:
1 Agyagos utca teljes Gödöllő,
2 Akácfa utca teljes Blaháné út 47.
3 Aradi utca teljes
4 Árpád utca teljes
5 Bástya utca teljes
6 Báthori István utca teljes
7 Bem József utca teljes
8 Bercsényi Miklós utca teljes
9 Berkenye utca teljes
10 Blaháné utca teljes
11 Bocskai Ish’án utca teljes
12 Bodza köz teljes
13 Boncsoki diílőút teljes
14 Csalogány utca teljes
15 Diófa utca teljes
16 Dobogó utca teljes
17 Estike utca teljes
18 Füves köz teljes
19 Fűzfa utca teljes
20 Galagonya utca teljes
21 Galamb utca teljes
22 Gerle utca teljes
23 Gomba utca teljes
24 Hajnalka utca teljes
25 Határjáró utca teljes
26 Hársfa utca teljes
27 Hegy utca teljes
28 Hegyalja utca teljes
29 Hegy’esi Mari utca teljes
30 Hérics köz teljes
31 Holló utca teljes
32 Hunyadi János utca teljes
33 Ilona utca teljes
34 Kápolna köz teljes
35 Kecskés dűlő teljes
36 Kelemen László utca teljes
37 Knézich Károly utca teljes
38 Kökörcsin köz teljes
39 Lázár Vilmos utca teljes
40 Ligeti Juliska utca teljes
41 Margita utca teljes
42 Mátyás király utca teljes
43 Mezsgye út teljes
44 Nyárfa utca teljes
45 Nyárkút utca teljes
46 Öreghegyi utca teljes
47 Perezel Mór utca teljes
48 Pereszke utca teljes
49 Présház utca teljes
50 Rákóczi Ferenc utca teljes
51 Remény utca teljes
52 Sas utca teljes
53 Sőtér Kálmán utca teljes
54 Szadai utca teljes
55 Szilágyi Erzsébet utca teljes
56 Topolya utca teljes
57 Vasvári Pál utca teljes
58 Venyige utca teljes
59 Vincellér utca teljes
60 Vőfély köz teljes
61 Völgy utca teljes
62 Zengő utca teljes
63 Zrínyi Miklós utca teljes


