
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. november 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
307/2017. Kth. 
A 6. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megszüntetése I. sz. Módosítása és az új szerződés időpontjának módosítása 
 

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 kötött - a 6. számú felnőtt háziorvosi praxisra, felnőtt háziorvosi 
feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátásra vonatkozó szerződés - közös 
megegyezéssel történő – megszüntetésének I. sz. módosításához.  
Felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét az I. sz. módosítás 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 szerződés I. sz. módosítását aláírja a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
 
 
Határidő: 2017. december 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: 

 

Gyöngyi László sk.      Váradi Krisztián sk. 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. december 1. 



 

 

 

1.számú melléklet 
 

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 
I. sz. módosítása 

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 

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

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2017. Kth. számú határozatával 
döntött a szerződés közös megegyezéssel, 2017. november 30. napjával történő megszüntetéséről. 

Szerződő Felek a 2.) pontban részletezett szerződés 1.) pontját módosítják az alábbiak szerint, az itt 
nem érintett részek változatlanul hagyása mellett: 

„1) A Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük 2008. december 15. napján kelt Megbízási 
szerződést 2017. december 31. napi hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik.” 

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. december …. 
 

...………………………………… ………………………………… 
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. számú melléklet 

 

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
FELNŐTT HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 

 
I.  sz. módosítása 

 

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 közöttük 2017. 10. 27. napján 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 jött létre. 

2.) Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.) pontban részletezett szerződés 2.2. pontját az 
alábbiak szerint módosítják, az itt nem érintett részek változatlanul hagyása mellett: 
 

 „2.2. Megbízott vállalja a praxisjoggal érintett körzet területéről hozzá bejelentkezettek, 
valamint a Megbízott által elfogadott egyéb bejelentkezett biztosítottak felnőtt háziorvosi 
alapellátását 2018. január 1. napjától a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.”  

3.) 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. 

4.) 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. 

 

Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 



 

 

megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

 

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

 

 
Kiskunhalas, 2017. december 
 
 
 
 
 

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 

                                             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                                                                             
 

  

 
 
 


