
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
273/2017. Kth. 
A 6. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megszüntetése és új szerződés kötése 
 

H a t á r o z a t  
 
1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Dukai és Társa Bt.-vel 

– 2008. december 15. napján – a 6. számú felnőtt háziorvosi praxisra kötött, felnőtt 
háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátásra vonatkozó szerződés 
– közös megegyezéssel történő – megszüntetéséhez.  
Felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a megszüntető dokumentum aláírására 
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a kiskunhalasi 6. sz. felnőtt háziorvosi praxisra, felnőtt háziorvosi feladatok területi 
ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. Dukai Zita egyéni vállalkozó felnőtt 
háziorvossal, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) 
bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést a 2. számú melléklet szerinti szerződést 
megkösse és felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017.október 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: kérelmező 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Dr. Skribanek Zoltán sk.     Vizkeleti Szabolcs Zsolt sk. 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. október 26. 

 



 

 

1.sz. melléklet 
 

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 

amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., PIR: 
724902, adószám: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: 
Fülöp Róbert polgármester, mint Megbízó, ( a továbbiakban Megbízó) 

másrészről Dukai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 6400 Kiskunhalas, 6400 
Kiskunhalas, Víz u. 4., adószám: 20493293-1-03, cégjegyzékszám: 03-06-105172, statisztikai 
számjel: 20493293-8621-117-03, képviseli: Hámori Lilla), mint Megbízott, (a továbbiakban: 
Megbízott) között, (a továbbiakban együtt: szerződő Felek) 
Között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  

Preambulum 

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2008. december 15. napján Megbízási szerződés jött 
létre Háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2017. Kth. számú határozatával 
döntött a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. 

A szerződés 12. pont, a) alpont első fordulata értelmében a Megbízási szerződést a felek 
közös megegyezéssel megszüntetik. 

1) A Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük 2008. december 15. napján kelt Megbízási 
szerződést 2017. november 30. napi hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2) A Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megszűntetésével kapcsolatban a 
szerződésbeli teljesítések költségeit felülvizsgálták, egymással elszámoltak, és további 
követelésük egymással szemben nincsen. 

3) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 
A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  
 
Kiskunhalas, 2017. október 27. 
 

...………………………………… ………………………………… 
Fülöp Róbert Hámori Lilla 
polgármester ügyvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Dukai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. 

Jogi ellenjegyző:  
Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyző: 
Csendes Ildikó 

Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 



 

 

2. sz. melléklet 

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
HÁZI GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 

amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., PIR: 
724902, adószám: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: 
Fülöp Róbert polgármester, mint Megbízó, ( a továbbiakban Megbízó) 

másrészről Dr. Dukai Zita egyéni vállalkozó (székhely: 6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 3., 
adószám: 68407184-1-23, nyilvántartási száma: 51703086, statisztikai számjel: 68407184-
8621-231-03), mint Megbízott, (a továbbiakban: Megbízott) között, (a továbbiakban együtt 
szerződő felek) között, 
 alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  

1) Szerződő felek rögzítik, hogy jelen feladat-ellátási szerződésben a feladatellátás 
részletes feltételeit szabályozzák. 
2) A szerződés tárgya:  

2.1 A szerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő kiskunhalasi 6. számú 
felnőtt háziorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási 
szerződés megkötése. 

2.2 Megbízott vállalja a praxisjoggal érintett körzet területéről hozzá bejelentkezettek, 
valamint a Megbízott által elfogadott egyéb bejelentkezett biztosítottak felnőtt 
háziorvosi alapellátását a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

2.3 Az ellátás a Naturelle Patika Bt. tulajdonában (továbbiakban, mint tulajdonos) álló, 
Kiskunhalas, Eötvös u. 3. szám alatti Orvosi rendelőjében külön megállapodás alapján, 
rendelési időben történik.  

2.4 A praxisjoggal érintett körzet: Kiskunhalas 6. számú felnőtt háziorvosi körzet 
(utcarendje: Lsd. a szerződés 1. sz. melléklete) 

2.5 Az ellátási területen kívüli betegek ellátása a Megbízott joga. 

3) A felek jogai és kötelezettségei: 

3.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei: 

3.1.1. A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) kötött finanszírozási szerződés hatályba 
lépését követő naptól köteles és jogosult teljesíteni. 

3.1.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott részéről a jelen szerződésben foglalt 
feladatokat Dr. Dukai Zita látja el. 

3.1.3. A külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó 
gép és műszer rendelkezésre állását, a szakmai minimumfeltételek közé tartozó, 
valamint a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak rendelkezésre 
állását a Megbízott biztosítja. A Megbízott saját felelősségi körében 
gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. 



 

 

3.1.4. Megbízott köteles az alapellátásban részesített személyekről, a nyújtott 
ellátásokról a jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt és 
nyilvántartást vezetni, jelentési kötelezettségeinek az előírt módon és határidőre 
eleget tenni. Köteles betartani és felelősségi körében betartatni az ellátásra 
vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, továbbá a munka, balesetvédelmi, 
tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni.  

3.1.5. Megbízott köteles a felnőtt háziorvosi ellátás személyi feltételeit folyamatosan 
biztosítani. Köteles gondoskodni maga és munkatársai továbbképzéséről, 
szakmai ismereteinek bővítéséről.  

3.1.6. Megbízott köteles előzetesen egyeztetni a Megbízóval a felnőtt háziorvosi 
feladatok ellátását érintő eseményeket. 

3.1.7. Megbízott a használatába adott rendelőt rendeltetésének megfelelően jogosult és 
köteles használni.  

3.1.8. A Megbízott vállalja a rendelő, a váróhelyiség, és a vizesblokkok tisztántartását, 
a tisztítószerek, wc papír, fertőtlenítőszerek beszerzését, és gondoskodik a 
feladatellátás során keletkező veszélyes hulladék elszállításáról. 

3.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei:  

3.2.1. Az orvosi rendelő tulajdonosa külön szerződés keretében vállalta, hogy a külön 
helyiséghasználati szerződésben foglalt feltételek mellett térítésmentesen 
biztosítja a Kiskunhalas, Eötvös u. 3. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelőt a 
Megbízott részére. A helyiséghasználati jogviszony kezdetétől a rezsi költségek 
(villanyáram, fűtés, szemétszállítás, víz) a Megbízottat terhelik.  

4) A rendelési idő meghatározása: 

4.1. Megbízott az Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály által kiadott működési engedélyben meghatározott 
időpontokban köteles rendelni. Megbízott a rendelési időt, illetve annak változását 
köteles mind a Megbízóval, mind az érintett lakossággal közölni. 

4.2. A rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 

Hétfő, szerda, péntek: 12:00-16:00 óráig.  
Kedd, Csütörtök: 8:00-12:00 óráig.  

5) Az ügyeletben történő részvétele vonatkozó rendelkezések: 

5.1. Megbízott külön szerződés alapján részt vesz az orvosi ügyeleti szolgáltatásában.  
Az ügyelet helye: 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder u. 1. 

6) A helyettesítésre vonatkozó rendelkezések: 

6.1.  Megbízott helyettesítését távollétében dr. Dutkay Lóránt felnőtt háziorvos látja el a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi 
Osztály engedélye alapján. A helyettesítés a Kiskunhalas, Eötvös u. 3. szám alatti 
rendelőben történik. A helyettesítés időpontját a háziorvosok előzetesen egyeztetik, 
és arról a lakosságot értesítik.  

7) Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 
rendelkezések: 

7.1. A Megbízott munkájának segítésében 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt: 
Farkasné Gyetvai Erika, végzettsége: E kategóriás diplomás ápoló.   



 

 

 

8) A szerződés időtartama:  

8.1. Szerződő felek rögzítik, hogy határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést 
kötnek a felnőtt háziorvosi praxis feladatok ellátására. 

9) A szerződés megszűnésére, módosítására vonatkozó rendelkezések:  

9.1. Mind a Megbízó, mind a Megbízott jogosult a feladat-ellátási szerződést írásban, 
indoklással ellátva 6 hónapos felmondási idővel felmondani.  

9.2. Megbízó a feladat ellátási szerződést akkor mondhatja fel, ha  

a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésére vonatkozó előírásokat,  

b) a megbízott háziorvos tevékenységét szakmai, etikai okokból az Orvosi Kamara 
súlyos vétségnek nyilvánítja, 

c) a bíróság jogerős ítéletével súlyos kötelezettségszegést állapít meg,  

d) a Megbízott háziorvos a szerződésben vállalt feladatát nem képes ellátni, ezért az 
orvosi hivatás gyakorlásáról jogkörrel rendelkező hatóság eltiltotta, 

e) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti.  

9.3. Amennyiben a NEAK bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, 
vagy a szerződést felbontja a Megbízott háziorvossal, úgy ezen szerződés is hatályát 
veszti. 

9.4. A szerződést a felek bármikor megszüntethetik közös megegyezéssel, amelynek 
feltételeiről külön szerződésben rendelkeznek. 

9.5. A szerződés megszűnése esetén Megbízott köteles a Kiskunhalas, Eötvös u. 3. szám 
alatti rendelőhelyiségét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Naturelle 
Patika Bt. tulajdonosának visszaadni.  

9.6. A felmondást a másik féllel írásban, indoklás megjelölésével kell közölni. 

A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések:  

9.7. 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. 

9.8. A Megbízót ért károkozás esetén (amennyiben Megbízott a szerződésben foglalt 
kötelezettségeit nem teljesíti) a Megbízott kártalanítási kötelezettséggel tartozik.  

9.9. A működéssel kapcsolatosan a Megbízott által harmadik személynek okozott 
kárért a Megbízott saját jogán köteles helytállni, Megbízó ezzel kapcsolatos 
felelősségét kizárja. 

Egyéb rendelkezések: 

9.10. Megbízott által ellátott feladat finanszírozása a Megbízottnak a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött külön szerződése alapján történik. 
Megbízó hozzájárul a Megbízott által ellátott praxis közvetlen NEAK 
finanszírozásához.  



 

 

10) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önkormányzatokat terhelő 
egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól  43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, a további hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

11) Jelen szerződés az aláírás napjától, jelen megállapodás megszűnéséig hatályos. 

12) A Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében írtaknak, azaz a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 

13) Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

14) Jelen szerződés 6, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből 2 
példány a Megbízottat, 4 példány a Megbízót illeti. 

 

 
Kiskunhalas, 2017. október 30. 
 
 
 
 
 

Fülöp Róbert polgármester 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Megbízó 

Dr. Dukai Zita 
felnőtt háziorvos 

Megbízott 
Nyilvántartási szám: 51703086 

 
 
 
Jogi ellenjegyzés:              Komlósné dr. Fekete Anikó 
                                                             jegyző 
                                  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal    
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:                       Csendes Ildikó 
                                          Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető  
                                        Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal        

 

 

 



 

 

1. sz. melléklet a feladat-ellátási szerződéshez 

                                             Kiskunhalas - felnőtt                                                     
                         006. körzet    VI.SZ. Eötvös U.3. DR.DUKAI ZITA                          
 
 
                                         
Közterület neve                                 
 
Állomás utca                              
Alsóipartelep tanya                                                                   
Alsószállás puszta                        
Bacsó László utca                                                                     
Berki Viola utca                                                                      
Brázay Kálmán utca                                                                    
Bükkönyös utca                                                                        
Csalogány utca                                                                        
Cserepes utca                                                                         
Diószegi Balázs utca                                                                  
Dobó utca                                                                             
Fejérföld utca                                                                        
Füzes utca                                                                            
Gábor Áron utca                                                                       
Gyep utca                                                                             
Kazal utca                                                                            
Kopolyai út                                                                 
Kossuth utca                                                           
Középsőipartelep tanya                                                                
Munkács utca                                                                          
Pákász utca                                                                           
Patkó utca                                                                            
Róka utca                                                                             
Szállás utca                                                                          
Szegedi út                                                                            
Vasút utca                                              
Zsák utca                                                                             
 

  

 


