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Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a III. sz. felnőtt háziorvosi körzet Dr. Katona 
Magdolna háziorvosával nyugállományba vonulás okán  
 

47/2020. (XI.11.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul 2020. december 31. napjával a Dr. 
Katona Magdolna és társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel 2005. december 15. 
napján, háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására kötött 
Megbízási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

2. A Szerződés megszüntetés aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. Döntésemről 
az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

Dr. Katona Magdolna a III. számú felnőtt körzet háziorvosa, a Dr. Katona Magdolna és társa 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviseletében, mint megbízott – 2020. tavaszán személyes 
megkeresés alkalmával, valamint 2020. őszén levélben – jelezte  Kiskunhalas Város 
Önkormányzata felé, nyugállományba szeretne vonulni és 2020. december 31. napjával meg 
szeretné szüntetni a III. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó, az 
Önkormányzattal 2005. december 15. napján kötött – többször módosított - megbízási 
szerződését. Dr. Katona Magdolna levelében arról tájékoztatta Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát, hogy a folyamatos orvosi ellátás érdekében a III. körzet háziorvosi 
tevékenységét utódjának kinevezéséig helyettese látná el. Az eljárás során szükséges 
tevékenységeket, valamint az átadás – átvétel során az Önkormányzattal az együttműködését 
biztosítja. A feladatellátás folytatása érdekében a praxisjog 2020. december 31. napjával 
történő visszaadását követően pályázati kiírás szükséges a praxis betöltése érdekében. A 
praxis betöltéséig, helyettese Dr. Gyurcsik Klára az I. felnőtt háziorvosi körzet orvosa 
gondoskodik a III. sz. körzet háziorvosi feladatainak ellátásáról. 

A III. sz. körzetet 2021. január 01. napjától az Önkormányzatnak kell működtetni, a 
működtetéséhez szükséges engedélyről készült határozatot a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2020. IV. 
negyedévében megküldi Kiskunhalas Önkormányzata részére. A működési engedély 
beszerzését követően Dr. Katona Magdolna feladatainak helyettesítését Dr. Gyurcsik Klára 
háziorvos veszi át, azonban a praxisjog még hat hónapig (2021 június 30-ig) Dr. Katona 
Magdolna birtokában marad. Így a III. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi 
alapfeladat ellátás folytatólagosan biztosított lesz. 
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Tekintettel a fentiekre szükséges Dr. Katona Magdolnával a háziorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történő ellátására kötött Megbízási Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetése a fenti időponttól. 

A Megbízási szerződés 12. pontjában foglaltak szerint: 

„a háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátását szolgáló szerződés 
megszűnik: 

a.) közös megegyezéssel” 
 
Dr. Katona Magdolna esetében közös megegyezéssel történik meg a szerződés megszűntetése, 
ugyanis a III. számú praxis folyamatos működtetése helyettesítés útján ezen időponttal így 
biztosítható.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. 11.11. 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 
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Melléklet 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE 

Háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő 
ellátására 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1.; adószám: 15724904-2-03; PIR-törzsszám: 724902; statisztikai számjel: 15724904-
8411-321-03) - képviseletében: Fülöp Róbert polgármester - mint Megbízó 

másrészről 

Dr. Katona Magdolna és társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt., beltagja Dr. Katona 
Magdolna (székhely: 6400 Kiskunhalas, Pacsirta utca 3., cégjegyzék szám: 03-06-105274, 
adószám: 20494421-1-03, KSH statisztikai számjel: 20494421-8621-117-03, Képviselője: 
Dr. Katona Magdolna), mint megbízott között az alábbi feltételek mellett: 

továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2005. december 15. napjával Megbízási szerződés jött létre, a 
háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására. 

2. Felek a közöttük létrejött Megbízási szerződést a Szerződés 12. pont a) alpontja alapján 
2020. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 

3. Megbízott valamennyi, feladatának ellátásával összefüggésben tevékenysége során 
keletkezett, valamint a munka elvállalásakor neki átadott eszközt, iratot, programot 
Megbízónak átadja, aki azokat tételes átvizsgálás után átveszi és az átvétel tényét jelen 
okirat aláírásával igazolja. 

4. Felek kijelentik, hogy a Megbízási szerződés megszűnésével egyidejűleg egymással 
elszámoltak, egymással szemben egyéb követelésük nincs, és azt a jövőben sem 
támasztanak. 

5. A Megbízottnak a titoktartási kötelezettsége a szerződés megszűnését követően is, 
korlátlan ideig fennáll. 

6. Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írják alá. 

Kiskunhalas 2020. november 11. 

 

……………………………………   …………………………………… 

Megbízó       Megbízott 
Fülöp Róbert Polgármester    Dr. Katona Magdolna 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  Dr. Katona Magdolna és társa 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 

………………………………………. 
Kollárné Dr. Lengyel Linda, jegyző, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
jogi ellenjegyző  
 
………………………………………. 
Csendes Ildikó 
Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
pénzügyi ellenjegyző  


