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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELQTERJESZTÉSE 

a KépviselQ-testület 2023. január 19-i ülésére 
>Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos feladat-ellátási szerzQdésének módosítása= tárgyában 

Tisztelt KépviselQ-testület! 

Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos a praxisközösséghez történQ csatlakozása miatt a rendelési idQ 
módosítása iránti kérelemmel kereste fel Önkormányzatunkat, melyben kérte, hogy a rendelési ideje az 
alábbiak szerint módosuljon a feladat-ellátási szerzQdésében:  

hétfQ: 8-12 óráig, 

kedd: 12-16 óráig,  

szerda: 8-12 óráig,  

csütörtök: 12-16 óráig,  

péntek: 8-12 óráig,  

prevenciós tevékenység: kedd 12-14 óráig, csütörtök: 12-14 óráig 

Ez alapján a rendelési idQ összesen 20 óra. 

A praxisközösségekrQl szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a 
kollegiális praxisközösségben való részvétel egyik feltétele, hogy a háziorvosi szolgáltató a praxiskezelQ 
által közzétett formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújt be, amelyben nyilatkozatot tesz, hogy 
vállalja hetente legalább 20 óra rendelési idQ biztosít, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel. 

Javaslom a KépviselQ-testületnek, hogy a 125/2018. Kth. sz. határozat alapján 2018. április 27. napján 

megkötött, valamint a 27/2020.(V.19.) polgármesteri határozat 2020. május 19. napján kelt módosított  

feladat-ellátási szerzQdésnek a jelen elQterjesztés mellékletét képezQ feladat-ellátási szerzQdés 2. számú 

módosítását fogadja el.  

Kérem a képviselQ-testületet, hatalmazza fel Kiskunhalas Város Polgármesterét dr. Tomán Erzsébet 

Katalin háziorvossal kötendQ feladat-ellátási szerzQdés aláírására, melyet mellékeltem az 

elQterjesztéshez. /Melléklet/ 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete jóváhagyja a melléklet szerint 
Kiskunhalas Város Önkormányzata és Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos feladat-ellátási 
szerzQdés 2 .számú módosítását.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvossal kötendQ 3 rendelési idQ módosítás 3 módosított 
feladat-ellátási szerzQdés aláírására, a mqködést engedélyezQ, valamint a finanszírozást 
biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelQ 
szerzQdésmódosításainak aláírására. 

 
HatáridQ:   2023. január 20.  
FelelQs:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs:  Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezetQ 
Határozatról értesül:  Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezetQ általa: szerzQdött fél 
 
Kiskunhalas, 2023. január 11. 

 

 

                 Fülöp Róbert s.k. 



Melléklet 

N/61-2/2023         

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZQDÉS MÓDOSÍTÁS 
                                                    2. számú módosítás 

 

amely létrejött egyrészrQl Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 

HQsök tere 1., adószám: 15724904-2-03; PIR: 724902; statisztikai számjel: 15724904-8411-321-

03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint Megbízó 

másrészrQl: Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos egyéni vállalkozó (székhelye:6120 Kiskunmajsa, 

Nagy Lajos u. 56., telephelye: 6400 Kiskunhalas, Hársfa u. 2., adószám: 60330509-1-26, nyilvántartási 

szám: 20366681, statisztikai számjel: 60330509-8621-231-06), között, mint megbízott között az alábbi 

feltételek mellett:  

A szerzQdQ felek rögzítik, hogy közöttük 2018. április 27. napi hatállyal, háziorvosi feladatok ellátására, 

vonatkozóan feladat-ellátási szerzQdés jött létre, amely szerzQdést a felek az alábbiak szerint 

módosítanak. 

1. A megbízó és megbízott az 2018. április 27. napján megkötött, valamint 2020. május 18. napján 
módosított Háziorvosi tevékenység feladat-ellátási szerzQdését a Polgári TörvénykönyvrQl 
szóló 2013. évi V. törvény 6:191. §-a értelmében közös megegyezéssel, a praxisközösségekrQl 
szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés c) pont felhatalmazása alapján az 
alábbiak szerint módosítják: 
1.1. A Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerzQdés 6.3.2. bekezdésének helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
,,- heti 20 óra munkaidQben a lakossági ellátási érdeket figyelembe vevQ, általa megállapított, 
de az önkormányzattal elQzetesen egyeztetett, rendelési idQ, ezen belül folyamatos ellátás 
keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 
órát rendel, az alábbiak szerint: 

HétfQ: 8-12 óráig, 
Kedd: 12-16 óráig, 
Szerda: 8-12 óráig, 

Csütörtök: 12-16 óráig, 
Péntek: 8-12 óráig, 

Prevenciós tevékenység kedd 12-14 óráig és csütörtök 12-14 óráig.= 

2. Jelen szerzQdésmódosítás 2023. január 19. napjától hatályos és érvényes. 
3. A feladat-ellátási szerzQdés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak 

hatályban. A feladat-ellátási szerzQdés a szerzQdés módosításaival együtt hatályos és érvényes. 

Felek a jelen szerzQdést elolvasás és együttes értelmezést követQen, mint akaratukkal mindenben 
megegyezQt helybenhagyólag 4 egymással megegyezQ eredeti példányban aláírták. 

Kiskunhalas, 2023. január 20. 

&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&& 

Fülöp Róbert          Dr.  Tomán Erzsébet 

polgármester                                                                              egyéni vállalkozó 

Kiskunhalas Város Önkormányzata                                               Nyilvántartási száma: 20366681  

megbízó                                                                                        megbízott 

 
jogi ellenjegyzQ:                        &&&&&&&&&&&&&&.. 

Kollárné dr. Lengyel Linda, jegyzQ,  

                            Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
pénzügyi ellenjegyzQ:            &&&&&&&&&&&&&&&. 

       Szécsényi  Zsolt 

   Pénzügyi- és Gazdálkodási OsztályvezetQ,  

   Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 


