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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a szerint a települési önkormányzat 
az alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-
egészségügyi ellátásról.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. § (1) 
bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett 
települési önkormányzat között létrejövő feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban:  
feladatellátási szerződés) legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: 
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a
fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 
d) a rendelési idő meghatározása, 
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 
h) a szerződés időtartama, 
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

Az Öotv. 2/B. § (2)-(6) bekezdései alapján a feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 
5 év. A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha a 
háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére 
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 



előírásokat, illetve ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti. A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb 
felmondási idő nem határozható meg. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért 
kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget. A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi 
szolgáltató is megkötheti.

Az Öotv. 3. § (8) bekezdése értelmében az Öotv.-nek a fent hivatkozott, az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel
megállapított 2/B. §-ában foglalt követelményeknek 2013. január 1-jétől kell megfelelni.  

E törvényi rendelkezésekre tekintettel szükségessé vált a háziorvosi tevékenység (ideértve a
házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységet is) vállalkozási formában történő ellátására 
kötött szerződések módosítása. A szerződések felülvizsgálata indokolt azért is, mert a 
háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok munkába állásának különböző időpontjaiban 
megkötött működési szerződések szövegezése sem egységes. Az előterjesztés mellékletét 
képező szerződés-tervezet így nemcsak aktualizálja, hanem egységesíti is a működési 
szerződéseket. 

Fentiekre figyelemmel a határozati javaslat szerint a jelenleg érvényben lévő megállapodások 
nem módosításra kerülnek, hanem új, a törvény rendelkezéseinek megfelelő szerződéseket köt 
az önkormányzat a háziorvosokkal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kezdeményezi a háziorvosi (házi gyermekorvosi,
fogorvosi) tevékenység vállalkozási formában
történő ellátására az önkormányzat és a háziorvosi 
szolgáltatók között létrejött szerződések az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal történő 
újrakötését.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
háziorvosi szolgáltatókat, és tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
aláírására.

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2012. november 5.

Császár László
polgármester



MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca, Hősök tere 15., 
képviseli ___________________ polgármester

másrészről a __________________ (székhelye:_______________), képviseli: __________, 
mint Működtető között az alábbi feltételek szerint: 

1. Működtető vállalkozóként/gazdasági társaságban való személyes közreműködésével a 
Tapolca városban levő __ számú háziorvosi körzet vonatkozásában az 
Önkormányzatnak, illetve a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnek az
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatát átvállalja.

2. A tevékenységet végző orvos neve ____________________, aki a jelen szerződés 
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 

3. Működtető feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi rendelkezések 
figyelembe vételével végzi.

4. A rendelés időtartama: 

5. Működtető részt vesz a központi háziorvosi ügyeletben. 

6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap 
kezelőjével, mint a __ számú háziorvosi körzet működtetője, közvetlen finanszírozási 
szerződést kössön. Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a 
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. A feladatok 
ellátásához az Önkormányzat részéről pénzügyi támogatásra nem tart igényt. 

7. Működtető a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását és a 
OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját
bevételként kezeli.

8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Tapolca, __________ szám alatti épületében
levő rendelőhelyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára 
térítésmentesen a Működtető rendelkezésére bocsátja. 

9. Az Önkormányzat a rendelőt a ________________ napján felvett leltár szerinti 
felszereltséggel adja át Működtetőnek. Amennyiben a rendelő bármely okból a 
betegellátásra alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a
rendelésre alkalmas másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe 
vételével.

10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és felszereltségének 
szinten tartása és fejlesztése a Működtető és az Önkormányzat közös érdeke és 
feladata. A leltár szerint Működtetőnek átadott felszerelési, berendezési tárgyak az 



Önkormányzat tulajdonát képezik. Ugyanez vonatkozik az Önkormányzat
támogatásával beszerzett berendezési és felszerelési tárgyakra is.

11. A rendelő működési költségei közül a víz, a csatorna, a villany, a fűtés, közös költség, 
a szemétszállítás, a takarítás és a telefon díjai és költségei a Működtetőt terhelik. 

12. A rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra. A 
rendelőhelyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról (ún. bérlői 
feladatok) a Működtető köteles gondoskodni és a költségei is őt terhelik. Az ingatlan 
egészét érintő felújítás és korszerűsítés költségei (ún. bérbeadói feladatok) az 
Önkormányzatot terhelik.

13. Működtető a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő szakképzettségű 
személyek közreműködésével saját költségén látja el. 

14. Működtető köteles a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjével 
előzetesen egyeztetni azokat az eseményeket, amelyek tervezhetőek (továbbképzés, 
szabadság, stb.), és a háziorvosi feladat ellátását érintik.

15. Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi 
feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő 
helyettesítéséről. Elháríthatatlan akadályoztatása esetén a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet vezetője gondoskodik helyettesítéséről, aminek részletes feltételeit 
a megkötendő külön megállapodásban kell szabályozni. 

16. Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi 
igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása)

17. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a megállapodást 
6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja. Az Önkormányzat 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha  
- a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

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

előírásokat, vagy 
- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát

bármely okból elveszti.

18. A szerződés a Működtető részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az 
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás 
ellenére sem teljesíti.

19. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető önhibáján 
kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő 
működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással érintett körzet 
egészségügyi dolgozóit – beleértve a Működtetőt is – közalkalmazottként 
foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Működtetőre abban az 
esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti.



20. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az Önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének megállapításánál
figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott
egy éves összeget.

21. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható.

22. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályban
levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.

23. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak rendezése 
peren kívül nem vezet eredményre – a Tapolcai Városi Bíróság illetékes.

24. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Egyidejűleg a ______________ 
napján kötött megállapodást felek közös megegyezéssel megszüntetik.

Tapolca, 2012. _____________

_________________________________ __________________________________
          Tapolca Város Önkormányzata        Működtető háziorvos 

polgármester

A kötelezettségvállalással egyetértek:
Tapolca, 2012.

aljegyző 

Ellenjegyzem:


