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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 12-én megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

A Képviselő-testületi teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. 

 

Jelen vannak:    Mészáros Tamás   alpolgármester   

    dr. Szeredi Péter   képviselő 

    Csillag Tibor    képviselő 

    Dornyiné Eigner Ágnes   képviselő 

Késett:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester 

    Jankyné Kővári Csilla   képviselő 

    Fehér Imre    képviselő 

Setét Vilmos    képviselő 

Távol:     Bokodi Szabolcs   képviselő 

Meghívottak:   Tóth Jánosné     címzetes főjegyző  

Jegyzőkönyvvezető:   Magyar  Diána    igazgatási előadó 

 

Mészáros Tamás alpolgármester: 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 5 

fő az ülésen megjelent. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy polgármester asszony késni fog, 

megérkezéséig ő vezeti az ülést. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal 

kapcsolatban van-e valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz plusz napirendi pontként a 

Fotovoltaikus rendszer kialakítása című napirendi pont felvételére.  

Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Setét Vilmos és Dornyiné Eigner Ágnes személyében. 

 

A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

214/2014. (VI. 12.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén Setét Vilmost és Dornyiné 

Eigner Ágnest  jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja: 

 

1./ A Csákvár I. háziorvosi körzet pályázójának meghallgatása 

2./ Gyermek- háziorvosi körzet kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala  

3./ Gyermek- háziorvosi rendelő kialakításához adomány elfogadásáról 

4./ Feladat ellátási szerződést elfogadó határozat visszavonása 

5./ Csákvár-Bodmér háziorvosi feladat ellátási szerződése 

6./ Csákvár-Gánt háziorvosi feladat ellátási szerződés elfogadása 

7./ Sportintézmény bérbeadásáról 

8./ Orvosi rendelővel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok  

9./ Könyvtár Alapító Okiratáról és vezetői álláshelyre történő pályázat kiírásáról 

10./ Óvodáskorú gyermekek nyári elhelyezése  

11./ Iskola tornatermének, tantermének nyári bérbeadása  

12./ Aktuális ügyek  

12.1./ Orvosi rendelő visszavásárlásáról 

12.2./ Fotovoltaikus rendszer kiépítéséről 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

1./ A Csákvár I. háziorvosi körzet pályázójának meghallgatása 

 

Mészáros Tamás alpolgármester  
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Köszöntöm Nagy Zsoltot, az I. háziorvosi körzet praxisjogának tulajdonosát, és Koós Csabát, a 

praxisjog leendő megvásárlóját. Kérem, pár szóban mutatkozzon be nekünk.  

 

dr. Koós Csaba Géza 

Koós Csaba vagyok, 35 éves kardiológus szakorvos, 7 éve Szegeden dolgozom. Nős vagyok, van egy 

20 hónapos kisfiam. Feleségem álláslehetőséget kapott a fővárosban, melynek kapcsán felköltözünk a 

főváros környékére. Nem kedvelem a nagyvárosokat, így munkalehetőséget is kisebb városban 

kerestem, így esett a választásom Csákvárra. Felvettem a kapcsolatot Zsolttal, személyes találkozásra is 

sikerült sort keríteni, melynek keretében megtekintettem a rendelő helyiséget is. A praxisjog eladására 

vonatkozóan sikerült megállapodnunk, az erre vonatkozó szerződést megkötöttük.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester megérkezett az ülésre, a testület 6 fővel határozatképes. 

 

Mészáros Tamás alpolgármester  

Pontosan hova költöznek, szóba jöhet Csákvár is? A jelenlegi ügyeleti rendszer nagy változásokon ment 

keresztül, elképzelhetőnek tartja, hogy részt vegyen az ügyeleti rendszerben?  

 

dr. Koós Csaba Géza 

Budaörsön élnek rokonaink, hozzájuk közel szeretnénk költözni, de nem kizárható Csákvár sem. Sajnos 

a feleségem még nem tudott eljönni, ő is most szakvizsgázott, én külföldön voltam az elmúlt héten, 

lehetőségünk sem volt együtt lejönni.  

Kardiológus szakorvos vagyok, 5 hónapja pedig háziorvos rezidens. A lehető legrövidebb időn belül 

leteszem a vizsgát, de háziorvosi körzetbe jelentkezhetek, mint szakorvos. 2016 nyarán fogom letenni a 

háziorvosi szakvizsgát. Adott esetben természetesen részt veszek az ügyeletben is.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester  

A rendelő tulajdonviszonyairól tájékoztatást kapott. A rendelést a jelenlegi rendelőben végezné, 

bérleményben, használatban? Tudom, ez már üzleti rész, de az önkormányzat is érdekelt a kérdésben.  

 

Nagy Zsolt: 

Mindent, ami édesapám tulajdonában volt, tovább használhatja majd Csaba.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester  

Tehát rendelő tulajdonosként tekinthetünk a doktor úrra?  

 

Nagy Zsolt: 

Egyelőre a praxisban egyeztünk meg, az ingatlanban nem.  

 

Csillag Tibor képviselő:  

Úgy látom, a lehető legjobb megoldás felé haladunk, kiegészül a csapat. Mielőbb meg kellene tenni ezt 

a lépést, hogy normál üzemmódban mehessen tovább a rendelés.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Érdemes kardiológus szakorvos rendelést tartani? 

Mióta város lettünk, arra törekszünk, hogy szakrendelést is hozzunk a településre. A háziorvosi 

szolgálatot kell megerősíteni, és közelebb vinni az ellátást az emberekhez. Adott esetben van szándéka 

szakrendelés tartására?  

 

dr. Koós Csaba Géza 

A szakrendelésnek több előnye is van a lakosság számára is. Klinikai kardiológusként rengeteg 

kedvezményes gyógyszer kiadására vagyok jogosult. Csákváron az idősebb lakosság miatt, 

mindenképpen érdemes lenne szakrendelést tartani.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Felröppentek olyan hírek, hogy a kórház csákvári részlege bezár. Ezt reméljük sikerül megakadályozni, 

hiszen a labor is a kórházban működik.  

Korábban már javasoltam a háziorvosoknak, hogy hozzanak létre labor részleget, mellyel függetlenedni 

tudnak minden központi intézménytől, és megkönnyítik a csákvári lakosok életét. Erre nyilván nem 

kötelezhető senki, de tudna támogatni egy ilyen kezdeményezést, esetleg egyéb ötlete, elképzelése van-

e? 
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Jankyné Kővári Csilla képviselő: megérkezett, az testület 7 fővel határozatképes.  

 

dr. Koós Csaba Géza 

Ez a kezdeményezés támogatható és támogatandó, egyetlenegy hátránya van, a háziorvosi finanszírozás 

fix. Ha a háziorvos saját költségen labor hátteret biztosít, annak anyagi vesztesége van. Ennek akkor 

lenne létjogosultsága, ha az önkormányzat a feladattervezet mellé a laborkészülés megvásárlásában is 

tudna segítséget nyújtani. Így tényleg nem kötődne a labor a kórházhoz, de óriási finanszírozási költsége 

van. Pár tudományos kutatásban részt veszek, szív és érrendszeri szűkületekkel járó betegségek 

előrejelzését hivatott mutatni. Mindenképpen tervezem a kardiovaszkuláris felmérés elvégzését, hiszen a 

rizikóbecslés az alapja a terápiának. Nagy jelentősége van az ilyen betegségek esetében is a 

megelőzésnek.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester  

Az önkormányzat most alakított ki gyermekorvosi körzetet. Az I. háziorvosi körzet csak csákvári 

betegeket lát el. Volt már alkalma találkozni a kollegákkal?  

 

dr. Kovács László:  

Találkoztunk, beszélgettünk már, és nyilatkozatot is írtunk arra vonatkozóan, hogy nagyra értékeljük az 

új kollega szakmai tudását, és maximálisan támogatjuk a közösségbe való kerülését.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester  

A feladatellátási szerződéstervezet ismert. Ez alapján döntünk, az ebben foglaltakkal kapcsolatban van 

módosítási javaslata, kérdése?  

 

dr. Koós Csaba Géza 

Lesz kérdésem. Kérem a szerződés íróit, hogy a 2000. évi II. törvényben és annak 2011. évi 

módosításának 2.§ a) pontjában meghatározottak szerint pontosítsák a szerződéstervezetet. A tervezet 

ezen törvényeknek több ponton nem felel meg. Nem vagyok jogász, így ha elfogadják jelöltségemet, 

írásban be fogom nyújtani, milyen jellegű módosításokat javasolnék. Egyéb esetben a Ptk. ide 

vonatkozó téziseit figyelembe véve az alakisági feltételeknek nem felel meg a tervezet.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Az alakiságnak megfelel, hiszen az alakiság írásbeliséget jelent ez esetben. Elküldtem Önnek a 

tervezetet véleményezésre. Az előterjesztés határozati javaslata úgy szól, hogy a testület az ön 

kérelmére kifejezi azon szándékát, hogy a következő feladatellátási szerződést megköti.  

Ön ezzel kapja meg a szándéknyilatkozatot, ezért érdemes egyezetni a feleknek a szerződés pontjait. 

Ezért is küldtük el, hogy tegye meg az erre vonatkozó észrevételeit. Az önkormányzat arra fogja 

felhatalmazni a polgármestert, hogy ezt a feladatellátási szerződést kösse meg.  

Csúsztatja a feladatellátási szerződés megkötését, amennyiben kiderül, hogy ez a határozat nem egyezik 

az Ön elképzeléseivel. Úgy nem lehet tárgyalni, hogy nem reagált a szerződéstervezetre.  

 

Fehér Imre megérkezett az ülésre, a testület 8 fővel határozatképes.  

 

dr. Koós Csaba Géza 

Kérem, hogy a szerződéstervezetben a 2000. évi törvény 2.§ b) pontja szerinti kötelező dolgok 

szerepeljenek. Nem tudok nyilatkozni addig, amíg a törvényi minimumok nem teljesülnek.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A Megyei Egészségpénztárral beszéltem, valamennyi szerződést végignézték, az óraszámokra tettek 

észrevételeket. Nem tudom, mi a probléma, de kérem, jelezze észrevételeit, melyet követően tudunk 

tovább tárgyalni.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Javaslom, hogy a doktor úr küldje el észrevételeit írásban polgármester asszony részére, és az 

egyeztetést követően lehetőség lesz a döntés meghozatalára is. Ezt korrekt megoldásnak gondolom, 

hiszen nincs itt a másik jelentkező, és neki is meg kell adni az esélyt.  

Valamint van egy harmadik jelölt is, akinek a testület feladatellátási szerződés kötésére vonatkozó 

szándéknyilatkozatot is adott. Gondolom, Gerstner doktor megkereste Nagy Zsoltot a praxis 

megvásárlásával kapcsolatban. Javaslom, hogy most zárjuk le a témát.  

 

Nagy Zsolt:  
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Nem keresett meg.  

 

Csillag Tibor képviselő:  

A hiányosság nem a tartalmi részben van, nem hiszem, hogy ez megfordíthatná a közös akaratot. A 

probléma áthidalható. Javaslom, hogy vegyük ki a határozati javaslatból azt a mondatot, melyben 

felhatalmazzuk a polgármestert a feladatellátási szerződés megkötésére. Nem tartalmi kifogás hangzott 

el, hanem jogi egyeztetést kíván az ügy. Más esetben is adtunk felhatalmazást szerződés aláírására, 

mikor nem volt melléklet a szerződés. Megoldódni látszik a probléma, ne tegyünk felesleges 

akadályokat.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Mikor a doktor úrral találkoztunk, éreztem, hogy vannak észrevételei, ezért küldtem el a 

szerződéstervezetet. A feladatellátási szerződést testületi határozattal kell elfogadni, így mindenképpen 

a testület elé kerül a szerződés. Amíg észrevétel vagy pontosítás van, kérem, hogy a testület ne 

hatalmazzon fel az aláírásra. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár megfelelőnek találta a szerződést, és 

a többi orvos is hasonló feladatellátási szerződés szerint látja el feladatát. Kollegáim, akik előkészítették 

a szerződéstervezetet, jogi végzettségű emberek. A szerződéstervezetet átküldtem, és kértem, hogy 

tegye meg javaslatait, észrevételeit.  

 

dr. Koós Csaba Géza 

Az egészségpénztár és az ÁNTSZ a feladatellátási szerződésben csak a rájuk vonatkozó részeket nézik. 

Öt pontot tudnék kiemelni, most egyet említek, az ügyeleti kérdés nincs szabályozva a szerződésben.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Benne van az 5. pontban.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester  

Mi távollétében is meg tudjuk hozni a döntésünket. Még két pályázó van, ez formailag valóban így van, 

de ha a mai ülésre nem érkezik meg a másik jelentkező, és Gerstner doktor nem lép a 

szándéknyilatkozat ügyében, akkor semmissé válik. Ha elfogadható megoldás az, hogy polgármester 

asszonnyal írásban egyeztetik a szerződéstervezet szövegét, akkor a napirendi ponthoz tartozó vitát 

lezárom.  

Köszönjük, hogy eljött, további jó utat kívánunk! 

 

dr. Koós Csaba Géza távozik az ülésről.  

 

dr. Kovács László:  

Még ehhez a napirendi ponthoz szeretném mondani, hogy a sokadik átdolgozott, feladatellátási 

szerződést küldjük be a hatóságokhoz, és még mindig július 1-jéig helyettesítem az I. körzetet. Ha 

lehetne valamit a döntéshozatalnál gyorsítani, az jó lenne, mert ez így tarthatatlan állapot, hogy az 

utóbbi egy évben egy ember csak Csákvár dolgaival foglalkozik. Az elmúlt 30 évben semmi gond nem 

volt, nem tudom mi az oka ennek.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Egy éven belül három orvos esett ki a csákvári feladat ellátásból. Az öt orvosból három. Csupán ezért, 

és erről az önkormányzat sem tehet, és az érintett orvosok sem.  

 

2./ Gyermek- háziorvosi körzet kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy gyermek háziorvosi körzetet kíván kialakítani 

Csákvár egész közigazgatási területére, és a ReforMED Kereskedelmi, Szolgáltató, Egészségügyi és 

Management Tanácsadó Kft részéről személyes ellátásra kötelezett Dr. Varga Lászlóval, Lovasberény 

illetve Vereb települések gyermekorvosával köt feladat ellátási szerződést. 

Tekintettel arra, hogy mindhárom település önkormányzata ugyanazon gyermekorvossal, egy 

gyermekorvosi körzetre köt feladat ellátási szerződést, az egységesség miatt mindhárom településen 

azonos tartalmú döntések szükségesek. 

A szerződés tartalmilag nem változik, Vereb már elfogadta ezt a szerződést, melyet Lovasberény is a 

jövő hét folyamán fog tárgyalni. A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót. 
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dr. Szeredi Péter képviselő:  

A bizottság kiegészítést javasol arra vonatkozóan, hogy a doktor úr lehetőség szerint helyi lakosú 

asszisztenst alkalmazzon.  

A bizottság nem támogatta, hogy a gyermekrendelésre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötését 

követően a doktor úr magánrendelési tevékenységet folytasson Csákváron.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A vállalkozás szabadságát nem lehet korlátozni.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Egy szerződésbe az adott település érdekét írjuk bele. Úgy vélem, összemosódik az államilag 

finanszírozott és a magánrendelés. Lovasberényben folytasson magánrendelést a doktor úr, ha kíván, de 

Csákváron ne tegye.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Ez olyan kikötés, ami belső piaci szabályozásba ütközik. Lesz kettő vegyes körzet, ott maradhatnak a 

gyerekek. Akkor őket át kell vinni Lovasberénybe magánrendelésre?  

A szerződés módosítását nem javaslom, hiszen Vereb már az előterjesztett formában fogadta el a 

szerződést.  

Legfeljebb külön nyilatkozat aláírását javaslom arra vonatkozóan, hogy dr. Varga László Csákváron 

nem folytathat magánrendelést.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

A testület egy külön nyilatkozat aláírását kéri a doktor úrtól, melyben szerepeljen, hogy lehetőség 

szerint helyi asszisztenst alkalmazzon, illetve, hogy Csákváron nem folytathat magánrendelést.  

 

Fehér Imre képviselő:  

Véleményem szerint ez nem életszerű, hiszen ha valami ingyen van, akkor nem fog fizetni érte senki.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Szavazzunk a Csákvár, Lovasberény és Vereb települések közös gyermek-háziorvosi körzetének 

kialakításáról. Kérem, aki egyetért azzal, hogy az említett két településsel közös gyermek-háziorvosi 

körzetet alakítsunk ki, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza.  

 

Csákvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 

215/2014. (VI. 12.) határozata 

Csákvár, Lovasberény és Vereb települések közös  gyermek- háziorvosi körzetének kialakításáról 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lovasberény és Vereb települések 

Önkormányzatának Képviselő-testületeivel egyetértésben gyermek-háziorvosi körzetet alakít ki. 

A gyermek-háziorvosi körzet ellátási területe Csákvár város, Lovasberény község és Vereb község teljes 

közigazgatási területére terjed ki. A gyermekorvosi körzet feladatellátó központja: Csákvár város. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A gyermekorvosi körzet kialakítása miatt új rendelet elfogadása szükséges a Csákvár Város 

közigazgatási területén lévő háziorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról. A rendelettervezetben 

szükséges módosítani, hogy a csákvári II, és III. körzet vegyes praxis marad a továbbiakban is a két 

másik településen működő vegyes praxis miatt.  

Kérem, aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Jankyné Kővári Csilla képviselő:  

Kérem, hogy a lakosságot korrekt módon tájékoztassuk arról, hogy a vegyes körzet azt jelenti, hogy a 

háziorvos jogosult a gyerekeket is ellátni, tehát ugyanazt az ellátást megkapják továbbra is, mint eddig.  
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A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 

Csákvár Város közigazgatási területén lévő háziorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

Kérem, aki egyetért dr. Varga Lászlóval történő gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozóan 

feladatellátási szerződés megkötésével, melyet változatlan formában Vereb és Lovasberény települések 

is elfogadnak, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 

216/2014. (VI. 12.) határozata 

gyermek- háziorvosi feladat ellátási szerződés elfogadásáról 

 

Csákvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Varga László gyermekorvossal kötött feladat 

ellátási szerződést elfogadó 187/2014. (V. 13.) határozatát hatályon kívül helyezi, és  a gyermek- 

háziorvosi feladatok ellátására dr. Varga László személyes közreműködésre kötelezett orvossal a következő 

feladat ellátási szerződést köti 2014. augusztus 1-jétől: 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL 

 

amely létrejött egyrészről Csákvár Város Önkormányzata( székhelye: 8083 Csákvár,  Szabadság tér 

9. képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester), Lovasberény Község Önkormányzata 

(székhelye: 8093 Lovasberény, Kinizsi utca 30., adószáma: 15362247-2-07, képviseli: Szili Miklós 

polgármester), Vereb Község Önkormányzata (székhelye: 2477 Vereb, Fő u. 10. adószáma: 

15361590-2-07 képviseli: Kurcz Mária polgármester) – továbbiakban: Önkormányzatok -  

 

másrészről a „ReforMED” Kereskedelmi, Szolgáltató, Egészségügyi és Management Tanácsadó 

Kft. (székhelye: 8093 Lovasberény, Kinizsi u. 30. telephelyei :8083 Csákvár, Szabadság tér 5. ,  8093 

Lovasberény, Hunyadi u 30., valamint  2477 Vereb Fő u. 10.,  cégjegyzékszáma: 0709003740, 

adószáma: 11115146-2-07,) képviseli: dr. Varga  László üzletvezetésre jogosult tag, személyes 

közreműködésre kötelezett orvos,  a MOK tagja, egészségügyi szolgáltató, mint Megbízott – 

továbbiakban: Megbízott  -, 

 

jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együtt: Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel: 

 

1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény 2/B. §-ában foglalt követelményeknek megfelelő feladat-ellátási szerződést kötnek egymással 

Csákvár Város, Lovasberény Község és Vereb Község teljes közigazgatási területét kitevő 

gyermekorvosi körzet ellátására. 

 

2./ Az Önkormányzatok az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában 

foglaltak alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) 

bekezdés b) és e) pontjában, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 4. § (4) – (5) bekezdésben meghatározott gyermek háziorvosi, 

iskola- és ifjúság egészségügyi  alapellátási feladatok ellátásával  a fenti településeken területi 

ellátási kötelezettséggel megbízzák a Megbízottat, aki a megbízást vállalja. 

Megbízott a megbízók területén lévő ügyeleti orvosi ellátásban nem köteles részt venni. 

3./ Ezen megbízás teljesítése során a gyermekorvosi feladatokat dr. Varga László személyesen köteles 

ellátni, aki nyilatkozik, miszerint rendelkezik a megbízás ellátásához szükséges jogszabályban előírt 

praxisengedéllyel, feltételekkel, szakképzettséggel, s alkalmas a megbízás ellátására, a MOK tagja. 
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4./ A Megbízott köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket, az ellátási 

területéhez tartozó  intézményekben óvodai/tanulói jogviszonnyal rendelkező személyeket, továbbá a 

rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük 

miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.  

A megbízó a követező intézményekben látja el az iskola- és ifjúság egészségügyi feladatokat: 

 

Csákváron: 

Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, Szabadság tér 8., 

Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, Ady Endre u. 2. 

Lórántffy Zsuzsanna Református Óvoda és Bölcsőde, Szent István u. 2. 

 

Lovasberényben: 

Lovasberényi Általános Iskola, Kossuth u. 90. 

Lovasberényi Napközi Otthonos Óvoda, Vörösmarty u. 2. 

 

Vereben: 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola  Verebi Végh János Tagiskola, Berényi u. 4., 

Gárdonyi Óvoda Verebi Tagóvoda, Szabadság tér 26. 

 

5./ Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) kötött hatályos 

finanszírozási szerződés. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás ellátásához 

szükséges engedélyek beszerzéséről, valamint a szükséges felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről 

gondoskodik, annak költségeit viseli. 

 

6./ A Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak, 

valamint az Eütv. 121. §-ban előírt belső minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően 

folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása 

céljából a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül. 

 

7./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett személy távolléte 

esetén gondoskodik a helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja.  

 

8./ Az Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megbízott a személyes ellátásra kötelezett 

személyének helyettesítését a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyettesítő háziorvos a fenti 

telephelyeken lévő  rendelőkben, a saját rendelési idejében biztosítsa. A Megbízott a személyes ellátásra 

kötelezett személy 3 napot meghaladó távollétét köteles bejelenteni az Önkormányzatoknak, a működési 

engedélyt kiadó szervnek és a helyettesítő személyéről, annak rendelője címéről és rendelési idejéről a 

lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni. Helyettesítéséről szóló tájékoztató 

hirdetmény, illetve szakmai hirdetmény kivételével egyéb, az orvosi alapellátást érintő hirdetményt sem 

az általa használt rendelőhelyiségben, sem egyéb nyilvános helyen semmilyen formában nem tehet 

közzé, ara kizárólag az Önkormányzatok jogosultak. 

 

9./ Az Önkormányzatok a megbízás ellátásához a 8083 Csákvár, Szabadság tér 5., a 8093 

Lovasberény, Hunyadi u. 3., illetve  a 2477 Vereb, Fő u. 10. szám alatti rendelőket térítés mentesen a 

Megbízott rendelkezésére bocsátják.  A Megbízott a megbízást a rendelőkben, indokolt esetben a beteg 

otthonában látja el. A használatba adott rendelők berendezési tárgyainak, eszközeinek (továbbiakban: 

ingóságok) leltár szerinti jegyzékét a jelen szerződés 1. sz. függeléke tartalmazza.  

A rendelők teljes rezsiköltségét a Megbízott viseli. 

10./ A Szerződő felek kijelentik, hogy közösen megtekintették a  rendelőket, az ingóságokat, 

meggyőződtek azok rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról, és megállapították, hogy azok 

megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: miniszteri rendelet) leírtaknak. 

A miniszteri rendeletben meghatározott szakmai minimum feltételek biztosítása a Megbízott 

kötelessége. A Megbízott a használatába adott eszközök selejtezését a Megbízóknál kezdeményezheti. 

11./ A Megbízott köteles a térítésmentesen használatába adott rendelőket és ingóságokat 

rendeltetésszerűen, az elvárható gondossággal kezelni, az ingóságokkal kapcsolatban felmerülő 

karbantartásokat, javításokat saját költségére elvégeztetni és a szerződés megszűnését követően 

használatra alkalmas állapotban a jelen szerződés 1. sz. függelékében foglaltaknak megfelelően 
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hiánytalanul, jól karbantartva visszaszolgáltatni. A Megbízott köteles a rendelők és az ingóságok értékét 

és állagát megőrizni. 

 

12./ A használatba adás tulajdonjog változással nem jár, a  rendelők és a felszerelési eszközök, az 

ingóságok továbbra is az  Önkormányzatok tulajdonát képezik, annak a Megbízott részéről történő 

egyoldalú bárminemű megterhelése, vagy elidegenítése tilos. Az  Önkormányzatok  hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a rendelőket  a Megbízott telephelyként megjelölhesse és a cégbíróság felé bejelentse. 

 

13./ Az Önkormányzatok a térítésmentesen átadott ingóságok, valamint a rendelő használati jogát 

kizárólagosan a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt háziorvosi feladatok ellátása céljából biztosítják 

a Megbízottnak. A Megbízott a rendelőben egyéb egészségügyi tevékenységet csak az Önkormányzatok 

előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek időlegesen sem 

engedheti át. 

 

14./ A  rendelők átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházás kivitelezésére a Megbízott 

kizárólag az Önkormányzatok előzetes írásbeli hozzájárulását követően, a Szerződő felek külön 

megállapodása alapján jogosult. 

 

15./ A rendelők takarításáról a Megbízott a saját költségén köteles gondoskodni. 

16./ A Megbízott gondoskodik a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakról, a felszerelések 

cseréjéről, javításáról és pótlásáról. A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a 

sterilizálással, a keletkezett veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét, illetve 

a területi ellátás során a gépjármű használatával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a 

Megbízott viseli. 

 

17./ Csákvár Város Önkormányzata anyagi és a  betegek érdekei, valamint a jelen szerződésben foglalt 

feltételek alapvető körülményeinek változása estén a rendelés helyét egyoldalú jognyilatkozatával 

megváltoztathatja, amelyet Megbízott köteles elfogadni. E jognyilatkozat megtételével egy időben a 

Csákvári Önkormányzat a megbízott részére a háziorvosi működéséhez határozatlan időre orvosi 

rendelőt biztosít, a korábbi rendelőhelynél nem kedvezőtlenebb jogi és pénzügyi feltételek mellett. 

 

18./ A háziorvosi tevékenység finanszírozását elsődlegesen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

Közép-dunántúli területi Hivatala biztosítja. Az Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

Megbízott közvetlenül kösse meg a finanszírozási szerződést, továbbá a háziorvosi alapellátás 

finanszírozását az OEP közvetlenül a Megbízott számlájára utalja. A Megbízott kötelezi magát, hogy az 

Önkormányzatok kérésére annak megérkezését követő 5 naptári napon belül az OEP által biztosított 

finanszírozás bevételi kimutatását az Önkormányzatok rendelkezésére bocsátja, az ellátotti kör 

létszámára, korösszetételére vonatkozó adatokkal együtt. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak, 

hogy ezeknek a Megbízott által szolgáltatott adatoknak a kezelését a nyilvánosság kizárásával, zártan 

végzik. 

 

19./ A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyóeszköz beszerzéséről a 

Megbízott köteles gondoskodni a saját költségére. 

20./ A veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a Megbízott a saját költségén köteles 

gondoskodni. 

 

21./ A Megbízott köteles az OEP-pel kötött finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben 

heti 40 óra, ebből rendelési idő 32 óra, területi ellátási idő 8 óra. 

 

A csákvári rendelési idő:  

hétfő:  14:30-16:00  

kedd:  09:00-11:00  

szerda:  15:00-17:00  

csütörtök: 08:00-11:00 

péntek:  13:00-15:00 

Tanácsadás 0-3 éves gyermekek és szüleik részére: 

  kedd:  08:00-09:00 
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A lovasberényi rendelés idő: 

hétfő:  08:00-11:00 

kedd:  13:00-15:00 

szerda:  11:00-13:00 

csütörtök: 14:00-16:00 

péntek:  09.30-12:00 

Tanácsadás 0-3 éves gyermekek és szüleik részére: 

kedd:   12:00-13:00 

  szerda:  10:00-11:00 

 

A verebi rendelési idő:  

hétfő:  12:00-13:00 

szerda:  12:30-13:30 

péntek:  08:00-09:00 

Tanácsadás 0-3 éves gyermekek és szüleik részére: 

hétfő  13:00-14:00 

 

Tanácsadás időpontja: 

Iskolaorvosi ellátás időpontja: Csákváron    heti 1 óra 

              Lovasberényben    heti 1 óra 

              Vereben     heti 1 óra 

 

23./ A Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működésének 

módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben 

tájékoztatni. 

 

24./ A Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban előírt 

megfelelő szakképzettségű   asszisztensek foglalkoztatásával látja el, akik felett gyakorolja a munkáltató 

jogokat. Az ápolási tevékenységért, a törvényes foglalkoztatásért, a helyettesítés megszervezéséért a 

Megbízott felelős. 

 

25./ A Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítást kötni, a szerződés időtartama alatt köteles 

mindazon károk megtérítésére, amelyet a betegellátás során a beteg részére okozott. 

 

26./ Az Önkormányzatok a feladat ellátásáért külön megbízási díjat nem fizetnek.  Az orvosi ellátási 

feladatként díjazás ellenében végzendő – jogszabályban meghatározott – tevékenységből eredő 

pénzbevételek a Megbízottat illetik meg. 

 

27./ A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy szakmai képzéséről, továbbképzéséről 

gondoskodik és viseli annak költségeit. 

 

28./ Szerződő felek a jelen szerződést 2014. augusztus 1-jétől határozatlan időre, de minimum 5 évre 

kötik.  

 

29./ Jelen szerződést – a hatályba lépést követő 5 éven túl – hat havi felmondási idő mellett Megbízott 

jogosult indoklással írásban egyoldalúan felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a 

szolgáltatás biztosítására. 

 

30./ Jelen szerződést Szerződő felek – a hatályba lépést követő 5 éven belül is – írásban, közös 

megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, valamint a Megbízók hat havi 

felmondási idő mellett felmondhatják. 

Rendkívüli felmondással jogosultak a Megbízók felmondani a szerződést az alábbi esetekben: 

Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy 

folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat. 

a) A személyes ellátásra kötelezett orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 

jogosultságát bármely okból elveszti. 

b) Megbízottnak az orvosi ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonták. 

c) Megbízó területi ellátási kötelezettsége megszűnik. 
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d) Megbízottól az önálló egészségügyi tevékenység ellátása objektív okok alapján nem várható 

el. 

A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására. 

31./ A Megbízott köteles a Megbízók részére minden év január 31. napjáig számszerűen tájékoztatást 

adni az elmúlt évre vonatkozóan az ellátottak számáról, beavatkozások fajtáiról a Központi Statisztikai 

Hivatal felé teljesített adatszolgáltatás másolatával. 

 

32./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt módon eleget tesz 

adatszolgáltatási kötelezettségének, és lehetővé teszi tevékenységének az arra jogosultak általi 

ellenőrzését az adatvédelmi szabályok betartásával. 

 

33./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt jogok és kötelezettségek harmadik 

személyre nem ruházhatók át. 

 

34./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályokon túl a Ptk. és a 

mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

35./ A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés aláírására 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai 

szerint tartozik felelősséggel a Megbízók felé. 

 

36./ Felek megállapodnak abban, hogy ha körzetmódosításra kerül sor, s az a háziorvost hátrányosan 

érinti, kártérítésre jogosult, melynek mértéke a kieső OEP támogatás keretében kapott egy éves 

időtartamra szóló összeg. 

 

A Szerződő felek jelen szerződést – mely 13 (tizenhárom) egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült és 36 (harminchat) pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának 

megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

helyben hagyóan aláírták. 

 

Csákvár-Lovasberény-Vereb,  2014. június…. 

 

Csákvár Város Önkormányzata képviseletében  „ReforMED” Kereskedelmi, Szolgáltató, 

Egészségügyi és Management tanácsadó Kft. 

                képviseletében 

  

 Katonáné dr. Venguszt Beatrix         dr. Varga László 

                  polgármester         háziorvos 

 

Lovasberény Község  Önkormányzata képviseletében 

 

Szili Miklós 

polgármester 

 

Vereb Község Önkormányzata képviseletében 

 

Kurcz Mária 

polgármester 

 

 A feladat-ellátási szerződést Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 216/2014. (VI. 12.) 

határozatával, Lovasberény Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014. (…….) számú, 

valamint Vereb Község Önkormányzata a ………../2014. (…….)határozatával hagyta jóvá.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Javaslom, hogy a nyilatkozat tartalmáról külön szavazzunk. Kérem, aki egyetért azzal, hogy kérjük fel 

dr. Varga Lászlót külön nyilatkozat aláírására, melyben vállalja, hogy asszisztensként lehetőség szerint 

helyi lakost foglalkoztat, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, 1 (egy)„nem” szavazattal és 1 (egy) tartózkodással 

a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

217/2014. (VI. 12.) határozata 

nyilatkozat tételről 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Dr. Varga László házi gyermekorvost, hogy 

nyilatkozzon arról, hogy lehetőség szerint elsősorban helyi asszisztenst foglalkoztat a rendelésén. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy kérjük fel dr. Varga Lászlót külön nyilatkozat aláírására, melyben 

szerepel, hogy Csákváron a gyermekorvosi praxisban történő rendelés megkezdésétől a 

magánrendelését megszünteti, és nem folytat magánrendelést a továbbiakban a településen, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal, és 2 (kettő) 

tartózkodással a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

218/2014. (VI. 12.) határozata 

nyilatkozat tételről 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Dr. Varga László házi gyermekorvost, hogy 

nyilatkozzon arról, hogy a csákvári MEP finanszírozott rendelésének megkezdésétől Csákváron 

magánrendelést nem kíván folytatni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:polgármester  

 

3./ Gyermek- háziorvosi rendelő kialakításához adomány elfogadásáról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Zimmermann István, Holmann Gábor Mátyás és Antalffy György 750.000 forint adományt ajánlottak 

fel a Csákváron kialakítandó gyermek-háziorvosi rendelő berendezésének céljára  

A gyermek-háziorvosi szolgálat ideiglenesen a Csákvári Egészségház volt ügyeleti rendelőjében kerül 

elhelyezésre, de a végleges és az előírásoknak is megfelelő orvosi rendelő kialakítása feltétlenül 

szükséges. 

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

A bizottságok tárgyalták a napirendet, és mivel az előterjesztés nem tartalmazta az adományozók nevét, 

a bizottságok az alábbi határozati javaslatot javasolják elfogadásra.  

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogad a Csákváron létrehozandó gyermek-

háziorvosi rendelő kialakításának céljára 750.000 forint adományt. Felhatalmazza a polgármestert az 

ezzel kapcsolatos szerződés aláírására, és felkéri, hogy ezt aláírást követően mutassa be.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Javaslom a bizottságok által javasolt határozati javaslat elfogadását.  

Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

219/2014. (VI. 12.) határozata 

Gyermek- háziorvosi rendelő kialakításához adomány elfogadásáról 

 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogad a Csákváron létrehozandó házi gyermek 

orvosi rendelő berendezésének céljára 750.000.-Ft, azaz hétszázötven-ezer Forint adományt. 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos adományozási szerződés aláírására, és felkéri, hogy 

aláírást követően mutassa be a Képviselő-testület részére 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Feladat ellátási szerződést elfogadó határozat visszavonása 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Dr. Gerstner Péter, Vértesboglár háziorvosa jelezte a Képviselő-testület felé szándékát, hogy a Dr. 

Kovács László által helyettesített Csákvár I. sz. háziorvosi körzet ellátását vállalja. A Képviselő-testület 

május 13-i ülésén a kérelemnek helyt adott és a 190/2014. (V. 13.) határozatával július 1-jétől 

megkötötte a feladat ellátási szerződést és június 30-ával felmondta a Dr. Kovács Lászlóval kötött, 

helyettesítésre szóló feladat ellátási szerződést. 

Dr. Gerstner Péter kérelmét írásban május 29-én visszavonta, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, 

hogy a 190/2014. (V. 13.) határozatát vonja vissza. 

A bizottságok egyetértenek a határozati javaslat elfogadásával.  

Amennyiben más hozzászólás nincs, javaslom dr. Gerstner Péter kérésére az I. számú háziorvosi körzet 

helyettesítésére vonatkozó feladatellátási szerződését tartalmazó határozat visszavonását. 

Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

220/2014. (VI. 12.) határozata 

Feladat ellátási szerződést elfogadó határozat visszavonásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Gerstner Péterrel kötött helyettesítési 

háziorvosi feladat ellátási megállapodást és Dr. Kovács László helyettesítésének június 30-ával történő 

visszavonását tartalmazó 190/2014. (V. 13.) határozatát visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy felkérjük dr. Kovács László háziorvost a Csákvár I. számú háziorvosi 

körzet folyamatosa helyettesítésének biztosítására a végleges megoldás megszületéséig, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

221/2014. (VI. 12.) határozata 

Csákvár I. sz. háziorvosi körzet ellátásáról 

 

Felkéri Dr. Kovács László háziorvost, hogy a helyettesítésre vonatkozó, 136/2014. (IV. 29.) határozattal 

elfogadott feladat ellátási szerződés értelmében a Csákvár I. sz. háziorvosi körzet folyamatos 

helyettesítését mindaddig biztosítsa, amíg annak ellátására végleges megoldás születik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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5./ Csákvár-Bodmér háziorvosi feladat ellátási szerződése 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A szerződések felülvizsgálata szükségessé tette a már régóta egy körzetként működő Csákvár II. körzet, 

benne Bodmér közigazgatási területére vonatkozó feladat ellátási szerződés módosítását is. 

Kérem, aki egyetért dr. Kovács László előterjesztés szerinti feladatellátási szerződésének elfogadásával, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

222/2014. (VI.12.) határozata 

háziorvosi feladat ellátási szerződés elfogadásáról  

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvár II. – Bodmér vegyes háziorvosi 

körzetre, Dr. Kovács László háziorvossal 2014. augusztus 1-jétől a következő feladat-ellátási szerződést 

fogadja el:  

 

„FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL 

 

A megállapodás létrejött egyrészről Csákvár Város  Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 

képviseletében eljár: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester)  és Bodmér Község 

Önkormányzata (8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. képviseletében eljár: Balogh István polgármester)  

mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szervek (a továbbiakban: Önkormányzatok), 

másrészről az EMPATIA-2002 Egészségügyi Betéti Társaság ( székhelye: 8083 Csákvár, Szabolcs köz 

3.telephelye: 8083. Csákvár, Szabadság tér 5. és 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58.) képviseletében eljár: 

dr. Kovács László vezető tisztségviselő, mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi 

Szolgáltató) között alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 

 

Ez a Megállapodás a felek között  a Csákvár II.-Bodmér vegyes (háziorvosi és házi gyermekorvosi) 

körzet ellátására jött létre. 

Az Egészségügyi Szolgáltató nevében tevékenységet végző orvos, mint személyes ellátásra kötelezett 

orvos: 

Dr. Kovács László (1953.07. 27. Marosvásárhely, an: Pánczél Etelka) aki rendelkezik a 

feladatellátáshoz szükséges praxisjoggal 

Orvosdoktori oklevél száma: 5657/11.09.1981. 

Háziorvostan oklevél száma: 497/1996. 

Adószám: 21397231-1-07 

Orvosok Országos Nyilvántartásában: 46145 

Magyar Orvosi Kamara tagja 

  

 

A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

Bevezetés 

 

1./ Felek kijelentik, hogy a háziorvosi ellátási tevékenységre vonatkozó szabályokat e megállapodás 

keretei között állapítják meg. 

A felek mindegyike bírja ügydöntő szerve felhatalmazását jelen szerződés megtárgyalására és 

megkötésére. Csákvár Város Önkormányzata és Bodmér Község Önkormányzata költségvetési szerv,  

dr. Kovács László pedig  az EMPATIA-2002 Egészségügyi Betéti Társaságvezető tisztségviselője, 

személyes közreműködésre köteles orvos. Sem az Önkormányzat, sem az Egészségügyi Szolgáltató nem 

áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás hatálya alatt a szerződés megkötésekor. 

 

2./ Felek rögzítik, hogy a háziorvosi egészségügyi szolgáltatás telephelye az Egészségügyi Szolgáltató 

résztulajdonát képező Csákvár „Egészségház” Társasház 8083 Csákvár, Szabadság tér 5., illetve a  helyi 

önkormányzat által rendelkezésére bocsátott  8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58 sz. alatti rendelő. 
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Egészségügyi Szolgáltató a helyettesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény, illetve szakmai hirdetmény 

(pl. szűrővizsgálat szervezése) kivételével egyéb, az orvosi alapellátást érintő hirdetményt sem az általa 

használt rendelőhelyiségekben, sem egyéb nyilvános helyen semmilyen formában nem helyezhet ki, 

vagy tehet közzé, arra kizárólag az Önkormányzatok jogosultak. 

 

3./ Az Önkormányzatok megbízzák Egészségügyi Szolgáltatót, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok 

alapján vegyes praxis keretében, felnőttek és gyermekek ellátására vonatkozóan a háziorvosi ellátást 

biztosítsa, területi ellátási és személyes feladat-ellátási kötelezettséggel. 

Egészségügyi Szolgáltató az ügyeleti orvosi ellátásban nem vesz részt. 

 

4./ A Bodméri Önkormányzat az Egészségügyi Szolgáltató részére térítésmentesen rendelkezésre 

bocsátja a Bodmér, Vasvári Pál u. 58. szám alatt lévő orvosi rendelőt, ahol az Egészségügyi Szolgáltató 

heti két alkalommal két-két órában köteles Bodmér község teljes lakosságát ellátni.  

A rendelési időről, annak változásáról, a helyettesítés rendjéről Egészségügyi Szolgáltató köteles a 

lakosságot időben értesíteni. 

 

5./A bodméri orvosi rendelő berendezési tárgyait Egészségügyi Szolgáltató szintén térítés mentesen 

használja, a leltár alapján átvett eszközökét anyagi felelősséget vállal. Az Egészségügyi Szolgáltató az 

orvosi rendelőt, annak felszerelését másnak semmilyen jogcímen nem adhatja használatba, azok a helyi 

önkormányzat tulajdonát képezik. 

 

6./ A Bodméri Önkormányzat vállalja, hogy az 50.000.-Ft egyedi beszerzési értékű gép-, műszer és 

egyéb tárgyi eszközöket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja, a 

jogszabályváltozásokból eredő új beszerzésekről 50.000.-Ft-ot meghaladó egyedi értékben 

gondoskodik. Ezen új eszközöket térítésmentesen az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésre bocsátja. 

A rendelő felszerelését képező 50.000-Ft összeget meg nem haladó tárgyi eszközök beszerzéséről az 

Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik. 

 

A felek jogai és kötelezettségei 

 

7./ Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy  

 a megállapodás alapján a Csákvár II. – Bodmér körzetben – a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben 

előírtaknak megfelelően - területi ellátási kötelezettség mellett a háziorvosi szolgálatot ellátja  

 a rá vonatkozó szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el tevékenységét, 

 akadályoztatása esetén helyettesítéséről és az ahhoz szükséges szakszemélyzet biztosításáról, 

valamint annak díjazásáról gondoskodik. A helyettesítés napjáról, időtartamáról haladéktalanul 

köteles értesíteni az Önkormányzatokat,  a helyettesítéssel járó valamennyi költséget viseli. 

 a helyettesítést a szolgáltató telephelyén látja el. Bodméron a bodméri telephelyen.  

 helyettesítéséről szóló tájékoztató, hirdetmény, illetve szakmai hirdetmény (pl. szűrővizsgálat 

szervezés) kivételével egyéb, a csákvári, illetve bodméri orvosi alapellátást érintő hirdetményt sem 

az általa használt rendelőhelyiségben, sem egyéb nyilvános helyen semmilyen formában nem 

helyezhet ki, vagy tehet közzé, arra kizárólag az Önkormányzatok jogosultak. 

 

8./ Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás finanszírozási 

feltételeit jelen szerződés szerint biztosítják. 

 

B/ HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA 

 

9./ Az Egészségügyi Szolgáltató háziorvosi tevékenységét a megállapodás 2. pontja szerinti rendelőben 

Csákváron heti 16 órában köteles ellátni az alábbiak szerint: 

 

 hétfő:   14.00-17.00  

 kedd:   08.00-10.30 

 szerda:   13.00-17.00  

 csütörtök:  08.00-10.30 

 péntek:   08.00-11.00 

Bodméron:  

 Kedd:   11.30-13.30 

 Csütörtök  11.30-13.30 

Tanácsadás Csákváron hétfőn 11.00-12.00 óráig. 

Területi ellátási idő: 20 óra 
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Rendelő helyiség és berendezései, felszerelései 
 

10./  Jelen szerződés megkötésekor a csákvári rendelő helyiségéről, a rendelő helyiség berendezési és 

felszerelési tárgyairól, azok használatra alkalmas állapotáról, pótlásáról, a jogszabályban előírt 

minimum feltételek biztosításáról az Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni. 

 

11./A bodméri önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik a háziorvosi rendelőt magában foglaló 

épület karbantartásáról, viseli a rendelő rezsiköltségét. Az 50.000.-Ft értékhatárt el nem érő eszközök 

felújításáról, javításáról az Egészségügyi Szolgáltató, az ezt meghaladó értékű eszközök felújításáról és 

pótlásáról a helyi önkormányzat gondoskodik. 

 

Személyi feltételek 

 

12./ Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges, megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező nővérszemélyzetet biztosítani. A nővérek törvényes foglalkoztatásáért, 

bérük és közterheik megfizetéséért, havi beosztásuk elkészítéséért, helyettesítésük megszervezéséért, a 

nővér tevékenységéért, a szakmai szabályok megtartásáért az Egészségügyi Szolgáltató felelős. 

Az Egészségügyi Szolgáltató más egészségügyi szolgáltató helyettesítését saját rendelőjében is 

végezheti. 

 

Pénzügyi feltételek 

Háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltség, üzemanyagköltség, szerviz költség, 

rezsiköltség 

 

13./  A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a területi ellátás során a gépjármű 

használatához kapcsolódó üzemanyag, szerviz- és javítási költséget, valamint a sterilizálással,  a 

keletkezett veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét teljes egészében az 

Egészségügyi Szolgáltató viseli. Felek megállapodnak, hogy az eszközök sterilizálására, valamint a 

veszélyes hulladék szállítására az Egészségügyi Szolgáltató szerződik e tevékenységre jogosultsággal 

rendelkező társasággal, illetve szervezettel. A csákvári orvosi rendelőhelyiség teljes rezsiköltségét az 

Egészségügyi Szolgáltató viseli.  

 

14./ A háziorvosi tevékenység finanszírozását elsődlegesen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár  

Közép-dunántúli Területi Hivatala biztosítja. Az Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy 

Egészségügyi Szolgáltató közvetlenül kösse meg a finanszírozási szerződést, továbbá a háziorvosi 

alapellátás finanszírozását az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül az Egészségügyi Szolgáltató 

számlájára utalja. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezi magát, hogy az Önkormányzatok kérésére 

annak megérkezését követő 5 naptári napon belül az OEP által biztosított finanszírozás bevételi 

kimutatását az Önkormányzatok rendelkezésére bocsátja, az ellátotti kör létszámára, korösszetételére 

vonatkozó információkkal együtt. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy ezeknek az 

Egészségügyi Szolgáltató által biztosított adatoknak a kezelését a nyilvánosság kizárásával, zártan 

végzik. 

 

15./ A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az Egészségügyi 

Szolgáltatót illeti meg. 

 

C/ VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

Rendes felmondás 

 

16./ Az Önkormányzatok ezen megállapodást  indokolással felmondják, ha az Egészségügyi Szolgáltató 

e szerződésben  vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,  vagy folytatólagosan 

megszegi a jogszabályban foglalt, működésére vonatkozó előírásokat. 

 

17./ Egészségügyi Szolgáltató ezen megállapodást – indokolással - jogosult felmondani, ha az 

Önkormányzatok a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeiknek  írásbeli felszólítás ellenére sem 

tesznek eleget.  

 

18./ A rendes felmondás bármelyik fél részéről a közlése hónapjának utolsó napjától számított hat hónap 

utolsó napjára szólhat. 
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Rendkívüli felmondás 

 

19./ Az Önkormányzatok ezen megállapodást rendkívüli felmondás keretében felmondják, ha az 

Egészségügyi Szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti, vagy tőle a továbbiakban a feladat ellátása objektív okok alapján nem várató el. 

 

Kártérítés, kártalanítás 

 

20./  Felek megállapodnak abban, hogy ha körzetmódosításra kerül sor, s az a háziorvost hátrányosan 

érinti, kártérítésre jogosult, melynek mértéke a kieső OEP támogatás keretében kapott egy éves 

időtartamra szóló összeg. 

 

D/ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

21./  E megállapodás 2014.augusztus 1. napjától hatályos, és határozatlan időre, de legalább 5 évre szól. 

 

22./  E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a 

Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

A jelen szerződés aláírásával a korábbi, e tárgyban kötött valamennyi szerződés hatályát veszti. 

 

Csákvár- Bodmér 2014. június…….        

 

…………………………………….                              ……………..………………………………          

Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                           Dr. Kovács László 

             polgármester                 háziorvos                                                 

          EMPATIA-2002 Egészségügyi Bt. képviselője 

………………………………….. 

              Balogh István 

              polgármester 

 

A feladat-ellátási szerződést Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 222/2014.(VI. 

12.),Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2014.(VI.25.)határozatával 

jóváhagyta.” 

 

…………………………………….                              ……………..………………………………          

Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                           Dr. Kovács László 

             polgármester                 háziorvos                                                 

          EMPATIA-2002 Egészségügyi Bt. képviselője 

………………………………….. 

              Balogh István 

              polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

6./ Csákvár-Gánt háziorvosi feladat ellátási szerződés elfogadása 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 188/2014.(V.13.) határozatával elfogadta dr. 

Zsigmond László feladat-ellátási szerződését a csákvári III. sz. háziorvosi körzetre vonatkozóan. 

Az időközben bekövetkezett változások alapján szükséges a csákvári III. sz. és a gánti háziorvosi 

körzetek összevonására. 

A két körzet összevonása alapján dr. Zsigmond László vegyes háziorvosi körzetet fog ellátni területi 

ellátási kötelezettséggel. A működési engedély kiadásához szükséges, hogy mindkét település 

önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a feladat-ellátási szerződést. 
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A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

223/2014. (VI. 12.) határozata 

Gánt Községgel közös háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gánt Községgel közös 

háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenységet folytató dr. Zsigmond László háziorvossal 

kötendő feladatellátási-szerződést az alábbiak szerint  és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására.  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL 

 

BEVEZETŐ RÉSZ 

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 5/2014. (VI. 

16.) önkormányzati rendelete és Csákvár Város Önkormányzata Képviselő -testületének a 

háziorvosi körzetekről szóló 12/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelete alapján egy háziorvosi 

körzetet hoznak létre Gánt község teljes közigazgatási területének és Csákvár város korábbi III. 

számú  háziorvosi körzetének egyesítésével. 

 

A háziorvosi körzet székhelye Gánt, Hegyalja u. 67. szám alatti háziorvosi rendelő, mint 

gesztorrendelő. Az egyesített háziorvosi körzet megnevezése: Gánt-Csákvár III., gesztora Gánt 

Község Önkormányzata. 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

A feladat-ellátási szerződés egyrészről létrejött Gánt Község Önkormányzata (székhelye: 8082 

Gánt, Hegyalja utca 25., adószáma: 15362247-2-07, KSH szám: 15362247-8411-321-07, 

képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester),  

 

valamint Csákvár Város Önkormányzata (székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., 

adószáma: 15727055-2-07, KSH szám:15727055-8411-321-07, képviseli: Katonáné dr. 

Venguszt Beatrix polgármester) 

 

egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervek, mint Megbízók – továbbiakban: Megbízók-,  

 

másrészről  a „Zsigmond és Zsigmond” Egészségügyi Szolgáltató Bt.  (székhelye: 8082 Gánt, 

Hegyalja u. 67., KSH statisztikai számjele: 22075934-8621-212-07, adószáma: 22075934-1-07, 

orvosi pecsét száma: 49880, képviseli: dr. Zsigmond László)  egészségügyi szolgáltató, mint 

Megbízott – továbbiakban: Megbízott -, 

 

jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együtt: Szerződő felek között az alulírott helyen és 

időben az alábbi feltételekkel: 

 

1) Szerződő felek rögzítik, hogy Gánt Község Önkormányzata és Megbízott 2012. december 3. 

napján kelt, 2013. január 1. napjától határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötöttek a 

házi gyermek- és házi felnőttorvosi szolgálat működtetésére, melyet – a módosításaival 

együtt – közös megegyezéssel 2014. július 31. napjával megszüntetnek, tekintettel arra, hogy 

2014. augusztus 1-jei hatállyal Csákvár Város Önkormányzatával közösen - az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.  §-ában foglalt követelményeknek megfelelő - 

új feladat-ellátási szerződést kötnek egymással. 

2) Megbízott kijelenti, hogy a háziorvosi körzetek egyesítése miatt kártalanításra, kártérítésre 

sem jelen szerződés megkötésekor, sem a későbbiekben nem tart igényt . 

3) Megbízott nem jogosult kártalanításra, kártérítésre, ha a feladat -ellátási szerződés jelen 

megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 
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4) Megbízók az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § -ában foglaltak 

alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) 

bekezdés a), c) és e) pontjában, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (4) – (5) bekezdésben meghatározott 

vegyes háziorvosi körzet (háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatok) ellátásával jelen 

feladat-ellátási szerződésben (továbbiakban: szerződés) Gánt község teljes közigazgatási 

területére (Gánt, Gánt-Bányatelep, Kőhányás, Vérteskozma), valamint Csákvár Város volt 

III. számú háziorvosi körzetében (a megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott 

háziorvosi körzetre) területi ellátási kötelezettséggel megbízzák a Megbízottat, aki a 

megbízást vállalja. 

5) Ezen megbízás teljesítése során a háziorvosi feladatokat dr. Zsigmond László (sz.: 

Sepsiszentgyögy,1960.05. 31. an.:Bálint Sarolta, lakcím: 8083 Csákvár, Béke u. 11/a. 

orvosdoktori oklevél száma: 80/1991, háziorvosi oklevél száma: 245/1999, orvosok országos 

nyilvántartási száma: 49880) személyesen köteles ellátni, aki nyilatkozik, miszerint 

rendelkezik a megbízás ellátásához szükséges jogszabályban előírt feltételekkel, 

szakképzettséggel, praxisengedéllyel,  s alkalmas a megbízás ellátására.  

6) Megbízott köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket, az 

ellátási területéhez tartozó intézményben óvodai/tanulói jogviszonnyal rendelkező 

személyeket, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 

megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító, va gy 

a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 

7) Megbízó ellátja a Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsődében (8082 Gánt, 

Táncsics u. 4.) és a Gróf Esterházy Móricz Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Gánti Tagiskolájában (8082 Gánt, Béke tér 20.) az iskola egészségügyi feladatokat.  

8) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával 

(továbbiakban: OEP) kötött hatályos finanszírozási szerződés. A Megbízott kötelezettséget 

vállal arra, hogy a megbízás ellátásához szükséges engedélyek beszerzéséről, valamint a 

szükséges felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről gondoskodik, annak költségeit viseli.  

9) Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor – az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) – (3) 

bekezdésben leírt esetek kivételével – a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak, valamint 

az Eütv. 121. §-ban előírt belső minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően - 

folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és 

gyógyítása céljából a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül.  

10) Megbízott nem köteles részt venni az orvosi ügyeleti ellátásban.  

11) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett személy távolléte 

esetén gondoskodik a helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja. Megbízók 

hozzájárulnak ahhoz, hogy Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy helyettesítését 

a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyettesítő háziorvos a gánti orvosi rendelőben, illetve 

a csákvári orvosi rendelőben a saját rendelési idejében biztosítsa. (Kivéve a 30 napot 

meghaladó tartós távollét esetét, amikor az ellátást a helyettesítő a saját rendelési idején 

kívül köteles ellátni.) 

HÁZIORVOSI RENDELŐK HELYISÉGEI 

A) GÁNT KÖZSÉGBEN 

 

12) Gánt Község Önkormányzata a megbízás ellátásához a 8082 Gánt, Hegyalja u. 67. szám 

alatti orvosi rendelőt, (mely 80 m
2) 

továbbiakban: rendelő) Megbízott térítésmentes 

használatába adja. A Megbízott a megbízást a rendelőben, indokolt esetben a beteg 

otthonában látja el. A használatba adott rendelő berendezési tárgyainak, eszközeinek 

(továbbiakban: ingóságok) leltár szerinti jegyzékét a jelen szerződés 1. sz. függeléke 

tartalmazza. 

Szerződő felek kijelentik, hogy közösen megtekintették a rendelőt, az ingóságokat, 

meggyőződtek azok rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról, és megállapították, 

hogy azok megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: miniszteri 

rendelet) leírtaknak. 
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13) Megbízott köteles a térítésmentesen használatba adott rendelőt és ingóságokat 

rendeltetésszerűen, az elvárható gondossággal kezelni, az ingósággal kapcsolatban felmerülő 

karbantartásokat, javításokat saját költségére elvégeztetni és a szerződés megszűnését 

követően használatra alkalmas állapotban a jelen szerződés 1. sz. függelékében foglaltaknak 

megfelelően hiánytalanul, jól karbantartva visszaszolgáltatni. A Megbízott köteles mindent 

megtenni annak érdekében, hogy a rendelő és az ingóságok értékét és állagát megőriznie.  

14) A használatba adás tulajdonjog változással nem jár, a rendelő és az ingóságok továbbra is 

Gánt Község Önkormányzatának tulajdonát képezik, annak a Megbízott részéről történő 

egyoldalú bárminemű megterhelése, vagy elidegenítése tilos. Gánt Község Önkormányzata 

hozzájárul, hogy a rendelőt a Megbízott székhelyként, vagy telephelyként megjelölhesse és a 

cégbíróság felé bejelentse. 

15) Gánt Község Önkormányzata a térítésmentesen átadott ingóságok, valamint a rendelő 

használati jogát kizárólagosan a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt háziorvosi feladatok 

ellátása céljából biztosítja a Megbízottnak. A Megbízott a rendelőben egyéb egészségügyi 

tevékenységet csak Gánt Község Önkormányzata előzetes írásbeli hozzájárulásával 

folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek időlegesen sem engedheti át.  

16) A rendelő átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházás kivitelezésére a Megbízott 

kizárólag az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulását követően, a Szerződő felek külön 

megállapodása alapján jogosult. 

17) Megbízott köteles fizetni a rendelő közüzemi díjainak 50 %-át (víz- és csatorna, villamos 

energia, gázszolgáltatás, telefon-internet szolgáltatás, kommunális szemétszállítás díjának).  

18) A rendelő takarításáról a Megbízott a saját költségén köteles gondoskodni.  

19) Gánti háziorvosi telephelye: 8082 Gánt-Bányatelep 405/1 hrsz. rendelője,  

A rendelő használatának feltételeit az intézményvezető határozza meg.  

B) CSÁKVÁR VÁROSBAN 

 

20) Csákvár városban a háziorvosi egészségügyi szolgáltatás telephelye jelenleg a „Csákvár 

Egészségház Társasház” (8083 Csákvár, Szabadság tér 5.) dr. Zsigmond László által 

bérelt rendelőhelyisége. Csákvár Város Önkormányzata anyagi és a betegek érdekei, 

valamint a jelen szerződésben foglalt feltételek alapvető körülményeinek változása alapján a 

rendelés helyét egyoldalú jognyilatkozattal megváltoztathatja, amelyet a Megbízott köteles 

elfogadni.  Amennyiben Csákvár Város Önkormányzata él az egyoldalú jognyilatkozat tétel 

lehetőségével, csak azzal együtt teheti meg, hogy a Megbízott részére háziorvosi 

működéséhez orvosi rendelőhelyiséget határozatlan időre, a korábbi rendelőhely használati 

jogviszonyának jogi és pénzügyi feltételeihez képest nem kedvezőtlenebb feltételekkel 

biztosít. 

21) Az orvosi rendelőhelyiség teljes rezsiköltségét, bérleti díját Megbízott viseli.  

22) Jelen megállapodás megkötésekor a csákvári rendelő helyiségéről, a szükséges berendezési 

és felszerelési tárgyakról, azok használatra alkalmas állapotáról, pótlásáról, a 

jogszabályokban előírt minimumfeltételek biztosításáról, a felszerelés cseréjéről és pótlásáról 

a Megbízott köteles gondoskodni. Amennyiben Csákvár Város Önkormányzata él a 16. 

pontban foglalt egyoldalú jognyilatkozat tétel lehetőségével, csak azzal együtt teheti meg, 

hogy a Megbízott részére háziorvosi működéséhez orvosi rendelőhelyiséget határozatlan 

időre, a korábbi rendelőhely használati jogviszonyának jogi és pénzügyi feltételeihez képest 

nem kedvezőtlenebb feltételekkel biztosít. 

23) Megbízott helyettesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény, illetve szakmai hirdetmény (pl. 

szűrővizsgálat szervezés) kivételével egyéb a csákvári orvosi alapellátást érintő hirdetményt 

sem az általa használt rendelőhelyiségben, sem egyéb nyilvános helyen semmilyen formában 

nem helyezhet ki vagy tehet közzé, arra kizárólag az Önkormányzat jogosult.  
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PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA 

 

24) Gánt Község Önkormányzata és Csákvár Város Önkormányzata a feladat ellátásáért külön 

megbízási díjat nem fizet. Gánt Község Önkormányzata a felhasznált eszközökre a Megbízott 

részére havi támogatást nyújt, amelynek összegéről a mindenkori költségvetésében dönt.  

25)  Megbízók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megbízott a feladat ellátására közvetlenül kössön 

finanszírozási szerződést az OEP-pel.  Megbízott kötelezi magát, hogy az önkormányzatok 

kérésére annak megérkezését követő 5 naptári napon belül az OEP által biztosítot t 

finanszírozás bevételi kimutatását az önkormányzatok rendelkezésére bocsátja, az ellátotti 

kör létszámára, korösszetételére vonatkozó információkkal együtt. Az önkormányzatok 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeknek az Megbízott által biztosított ada toknak a 

kezelését a nyilvánosság kizárásával, zártan végzik.  

26) A háziorvosi alapellátási feladatként díjazás ellenében végzendő – jogszabályban 

meghatározott – tevékenységből eredő pénzbevételek a Megbízottat illetik meg.  

27) A miniszteri rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételek biztosítása a Megbízott 

kötelessége. Megbízott a használatába adott eszközök selejtezését a Megbízónál 

kezdeményezheti. 

28) A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyóeszköz 

beszerzéséről a Megbízott köteles gondoskodni. 

29) A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a területi ellátás során a 

gépjármű használatához kapcsolódó üzemanyag, szerviz-és javítási költséget, valamint a 

sterilizálással, a keletkezett veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység 

költségét teljes egészében Megbízott viseli.  

30) A veszélyes hulladék szállításáról kezeléséről és ártalmatlanításáról a Megbízott szerződik az 

e tevékenységre jogosultsággal rendelkező társasággal, illetve szervezettel.  

HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA 

31) A háziorvosi tevékenység időtartama heti 40 óra, amelyből rendelési idő heti 34 óra 30  perc, 

területi ellátási idő 5 óra 30 perc. Megbízott köteles az OEP-pel kötött finanszírozási 

szerződésben meghatározott rendelési időkben a rendelőkben betegeket fogadni az alábbi 

megosztás szerint: 

a)   a gánti székhelyű gesztorrendelőben (Gánt, Hegyalja u. 67): 

 

hétfő:  10,30 – 13,00 óra között 

kedd:  14,00 – 16,00 óra között 

szerda: 10,30 – 13,00 óra között (Tanácsadás: 10,30-11,30 között) 

csütörtök: 14,00 – 16,00 óra között 

péntek: 10,30 – 13,00 óra között 

 

b)   gánti telephely (Gánt-Bányatelep 405/1 hrsz.): 

 

hétfő:  13,15 – 15,15 óra között 

szerda: 13,15 – 15,15 óra között 

péntek: 13,15 – 15,15 óra között 

 

c)   a csákvári telephelyű rendelőben (Csákvár, Szabadság tér 5.): 

 

hétfő:  07,00 – 10,00 óra között 

kedd:  07,00 – 08,30 óra  és 16,15-18,15 óra között  

szerda: 07,00 – 10,00 óra között 

csütörtök: 07,00 – 08,30 óra  és 16,15-18,15 óra között 

péntek: 07,00 – 10,00 óra között. 
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Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működésének 

módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, 

időben tájékoztatni. 

Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy 3 napot meghaladó távo llétét köteles 

bejelenteni a Megbízóknak, a működési engedélyt kiadó szervnek és a helyettesítő 

személyéről, annak rendelője címéről és rendelési idejéről a lakosságot írásbeli tájékoztató 

kifüggesztésével tájékoztatni. 

 

32) Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban előírt 

megfelelő szakképzettségű egészségügyi szakdolgozók (asszisztensek, nővérek) 

foglalkoztatásával látja el, akik felett gyakorolja a munkáltató jogokat, és tevékenységükért 

felelősséget vállal. 

 

33) Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni, s a szerződés időtartama alatt 

köteles mindazon károk megtérítésére, amelyet a betegellátás során a beteg részére okozott.  

34) Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személyek szakmai képzéséről, továbbképzéséről 

gondoskodik és viseli annak költségeit. 

35) Jelen szerződést – a hatályba lépést követő 5 éven túl – hat havi felmondási idő mellett 

Megbízott jogosult indoklással egyoldalúan felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott 

köteles a szolgáltatás biztosítására. 

36) Jelen szerződést Szerződő felek – a hatályba lépést követő 5 éven belül is – írásban, közös 

megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, valamint a Megbízók az 

alábbi esetekben rendkívüli felmondással felmondhatják:  

e) Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, 

vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.  

f) A személyes ellátásra kötelezett orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 

jogosultságát bármely okból elveszti, vagy tőle a tevékenység folytatása objektív okok 

miatt nem elvárható. 

g) Megbízó területi ellátási kötelezettsége megszűnik.  

A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.  

 

37) Megbízott köteles a Megbízók részére minden év január 31. napjáig számszerűen 

tájékoztatást adni az elmúlt évre vonatkozóan az ellátottak számáról, a beavatkozások 

fajtáiról a Központi Statisztikai Hivatal felé teljesített adatszolgáltatás másolatával.  

38) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt módon eleget tesz 

adatszolgáltatási kötelezettségének, és lehetővé teszi tevékenységének az arra jogosultak 

általi ellenőrzését az adatvédelmi szabályok betartásával.  

39) Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt jogok és kötelezettségek harmadik 

személyre nem ruházhatók át. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

40) Szerződő felek jelen szerződést 2014. augusztus 1-jétől határozatlan időre, de minimum 5 

évre kötik.  
 

41) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályokon túl a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egészségügyi szolgáltatások 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. 

rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet és a 

mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

42) Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés aláírására 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog 

szabályai szerint tartozik felelősséggel Megbízók felé. 
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Szerződő felek jelen szerződést – mely 9 (kilenc), egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült és 7 (hét) oldalból, valamint 42 (negyvenkettő) pontból áll – annak elolvasása 

és közös értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve  kötelezőnek elismerése után, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírták.  

 

Gánt, 2014. június ... 

 

A szerződést Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a127/2014. (VI.10.) számú, 

Csákvár Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a 223/2014. (VI. 12.) számú határozatával 

fogadta el. 

 

……………………………………………..  …………………………………………. 

       Gánt Község Önkormányzata                   Csákvár Város Önkormányzata  

     képviseletében               képviseletében 

           Spergelné Rádl Ibolya                           Katonáné  dr. Venguszt Beatrix 

                  polgármester                               polgármester 

 

……………..…………………………………………………….. 

Zsigmond és Zsigmond Eü. Szolgáltató BT 

képviseletében 

dr. Zsigmond László 

háziorvos 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

dr. Zsigmond Lászlóval szükséges átmeneti feladatellátási szerződés elfogadása is  július 31. és 

augusztus 31 között. Kérem, aki az átmeneti feladatellátási szerződés elfogadásáva l, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

224/2014. (VI. 12.) határozata 

dr. Zsigmond László átmeneti feladatellátási szerződésének elfogadásáról  

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Zsigmond László 

háziorvossal kötendő átmeneti időszakra szóló feladatellátási -szerződést az alábbiak szerint és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL 

 

A „MEGÁLLAPODÁS” létrejött egyrészről CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8083 

Csákvár, Szabadság tér 9., képviseletében eljár: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) 

mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről Zsigmond és Zsigmond Egészségügyi Szolgáltató Bt.(székhely: 8083 Csákvár, Béke 

u. 11/A., képviseletében eljár: Dr. Zsigmond László) mint Egészségügyi Szolgáltató (a 

továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  

között alulírott napon, az alábbi feltételekkel:  

 

Az Egészségügyi Szolgáltató nevében tevékenységet végző orvos:  

 

Dr. Zsigmond László (szül.: Sepsiszentgyörgy, 1960.május 31., an: Bálint Sarolta)  

Lakcím: 8083 Csákvár, Béke u. 11/A 

Adószám: 22075937-1-07 

Orvosdoktori oklevél száma: 80/1991. 

Háziorvostan oklevél száma: 245/1999. 

Orvosok Országos Nyilvántartásában:  49880 

Magyar Orvosi Kamara tagja 
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A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ 

Bevezetés 

1. Felek előrebocsátják, hogy Dr. Zsigmond László 2014.április 22.napján Dr. Wiesler Ferenc 

háziorvostól a csákvári III.számú háziorvosi körzet működési jogát (praxisjogát) 

megvásárolta, és az ezzel kapcsolatos szerződést az Önkormányzat részére bemutatta. 

Praxisjogának igazolásával Dr. Zsigmond László az Önkormányzat kötelező háziorvosi 

alapellátási feladataival kapcsolatban feladatellátási szerződés kötésére jogosulttá vált.  

2. Felek előrebocsátják, hogy Dr. Zsigmond Lászlónak tudomása van arról, és előzetesen 

tájékoztatást kapott, hogy 2013.júliusában az Önkormányzat a csákvári vegyes háziorvosi 

praxisok későbbi átalakítását érintő döntést hozott, és tervei között szerepel gyermekorvosi 

praxis kialakítása a közel jövőben. Dr. Zsigmond László mint az Egészségügyi Szolgáltató 

képviselője kijelenti, hogy a gyermekorvosi praxis jövőbeli kialakításának figyelembe 

vételével vásárolta meg a III.számú háziorvosi praxis működési jogát, és a jelenlegi vegyes 

háziorvosi körzetének felnőtt körzetté alakításával kapcsolatban kártalanításra, kártérítésre 

sem jelen megállapodás megkötésekor, sem a későbbiekben nem tart igényt.  

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi 

II. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egymással háziorvosi 

feladatellátási szerződést kötnek. 

4. Az Önkormányzat megbízza Egészségügyi Szolgáltatót, hogy a mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján vegyes praxis keretében, gyermekek és felnőttek ellátására 

vonatkozóan a háziorvosi ellátást biztosítsa, területi ellátási és személyes feladat -ellátási 

kötelezettséggel. 

5. Felek rögzítik, hogy a háziorvosi egészségügyi szolgáltatás székhelye jelenleg a Csákvár 

„Egészségház” Társasház (8083 Csákvár, Szabadság tér 5.) Dr. Zsigmond László által bérelt 

rendelőhelyisége. Az önkormányzat anyagi és a betegek érdekei, valamint jelen szerződésben 

foglalt feltételek alapvető körülményeinek változása alapján az Önkormányzat a rendelés 

helyét egyoldalú jognyilatkozattal megváltoztathatja, melyet az Egészségügyi Szolgáltató 

köteles elfogadni.  

A felek jogai és kötelezettségei 

6. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás 1. számú 

mellékletében meghatározott háziorvosi körzetben – a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben 

előírtaknak megfelelően - területi ellátási kötelezettség mellett a háziorvosi szolgálatot 

háziorvosként ellátja, és a rá vonatkozó szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el 

tevékenységét. Tudomásul veszi, hogy szükségessé váló helyettesítéséről, annak napjairól, 

időtartamáról előzetesen tájékoztatja az Önkormányzatot. Helyettesítéséről szóló tájékoztató 

hirdetmény, illetve szakmai hirdetmény (pl. szűrővizsgálat szervezés) kivételével egyéb, a 

csákvári orvosi alapellátást érintő hirdetményt sem az általa használt rendelőhelyiségben, 

sem egyéb nyilvános helyen semmilyen formában nem helyezhet ki vagy tehet közzé, arra 

kizárólag az Önkormányzat jogosult.  

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás finanszírozását 

jelen szerződés szerint biztosítja. 

B/ HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA 

8. Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő háziorvosi tevékenységét heti 40 órában köteles 

ellátni az alábbiak szerint: 

a. heti 17 óra 15 perc rendelési időt köteles biztosítani a következők szerint:  

Hétfőn, szerdán, pénteken: 7:00 – 10:15 

Kedden, csütörtökön: 7:00 – 8:45 és 16:15 – 18:15 

A rendelési időről, annak esetleges változásáról köteles a lakosságot előre és időben tájékoztatni;  

b. a területi munkát – melynek időtartama heti 19 óra 45 perc – kötetlen munkaidőben 

látja el, amelyhez igénybe veszi a vállalkozása  keretében működő egészségügyi 
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képzettségű asszisztenst akként, hogy az ápolási feladatokat az asszisztens látja el, az 

orvosi képesítést igénylő feladatokat pedig személyesen végzi.  

c. a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 0-3 éves korú gyermekek (szüleik) számára 

a „TANÁCSADÁST” saját rendelő helyiségében heti 1 órában, szerdai napon 8:00 – 

9:00 között biztosítja.  

d. ellátja a Mese-Vár Óvoda és tagóvodája (Csákvár, Ady E. u. 2. és Csákvár, Szabadság 

tér 13.) iskola-egészségügyi feladatait heti 2 órában. 

 

Rendelő helyiség és berendezései, felszerelései  

9. Jelen megállapodás megkötésekor a rendelő helyiségről, a szükséges berendezési és 

felszerelési tárgyakról, azok használatra alkalmas állapotáról, pótlásáról, a jogszabályban 

előírt minimum feltételek biztosításáról, a felszerelések cseréjéről és pótlásáról az 

Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni. Amennyiben az Önkormányzat él az 

5.pontban foglalt egyoldalú jognyilatkozat tétel lehetőségével, csak azzal együtt teheti 

meg, hogy az Egészségügyi Szolgáltató részére háziorvosi működéséhez orvosi 

rendelőhelyiséget határozatlan időre, a korábbi rendelőhely használati jogviszonyának 

jogi és pénzügyi feltételeihez képest nem kedvezőtlenebb feltételekkel biztosít.  

Személyi feltételek 

10. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges, 

megfelelő szakképzettséggel rendelkező nővérszemélyzetet biztosítani. A nővér törvényes 

foglalkoztatásáért, bére és közterhei megfizetéséért, havi beosztása elkészítéséért, 

helyettesítése megszervezéséért, a nővér tevékenységéért, a szakmai szabályok 

megtartásáért az Egészségügyi Szolgáltató felelős.  

 

Pénzügyi feltételek. 

Háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltség, üzemanyagköltség, szervizköltség  

11. A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a területi ellátás során a 

gépjármű használathoz kapcsolódó üzemanyag, szerviz- és javítási költséget, valamint a 

sterilizálással, a keletkezett veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység 

költségét teljes egészében az Egészségügyi Szolgáltató viseli. Felek megállapodnak, hogy 

az eszközök sterilizálására, valamint a veszélyes hulladék szállítására az Egészségügyi 

Szolgáltató szerződik e tevékenységre jogosultsággal rendelkező társasággal, illetve 

szervezettel. 

12. A háziorvosi tevékenység finanszírozását elsődlegesen a Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár biztosítja. Az Önkormányzat jóváhagyását adja ahhoz, hogy az Egészségügyi 

Szolgáltató számlájára történő közvetlen átutalással biztosítsa az OEP a finanszírozást. Az 

Egészségügyi Szolgáltató kötelezi magát, hogy az Önkormányzat kérésére annak 

megérkezését követő 5 naptári napon belül az OEP által biztosított finanszírozás bevételi 

kimutatását az Önkormányzat rendelkezésre bocsátja, az ellátotti kör létszámára, 

korösszetételére vonatkozó információkkal együtt.  Az Önkormányzat kötelezettséget 

vállal, hogy ezeknek az Egészségügyi Szolgáltató által biztosított adatoknak a kezelését a 

nyilvánosság kizárásával, zártan végzi. 

13. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az Egészségügyi 

Szolgáltatót illeti meg. 

D/ VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Rendes felmondás 

14. Az Önkormányzat ezen megállapodást indoklással felmondja, ha az Egészségügyi 

Szolgáltató e szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem 

teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó 

előírásokat. 

15. Egészségügyi Szolgáltató ezen megállapodást – indoklással - jogosult felmondani, ha az 

Önkormányzat a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek írásbeli  felszólítás 

ellenére sem tesz eleget.  
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16. A rendes felmondás bármelyik fél részéről a közlése hónapjának utolsó napjától számított 

hat hónapot követő időpontra szólhat. 

Rendkívüli felmondás 

Az Önkormányzat ezen megállapodást rendkívüli felmondás keretében fe lmondja, ha az 

Egészségügyi Szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 

bármely okból elveszti, vagy tőle a továbbiakban a feladat ellátása objektív okok alapján nem 

várható el. 

E/ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

17. E megállapodás 2014. május 1-től 2014. július 31. között hatályos. Felek 2014. augusztus 

1-jével új feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni. 

18. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó szakmai jogszabályok, 

valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Csákvár, 2014. június… 

 

 Katonáné dr. Venguszt Beatrix  dr. Zsigmond László  

 polgármester   háziorvos  

 Csákvár Város Önkormányzata  Zsigmond és Zsigmond Bt.  

 

A feladat-ellátási szerződést Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  224/2014. 

(VI.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

  Katonáné dr. Venguszt Beatrix   dr. Zsigmond László háziorvos  

Csákvár Város Önkormányzata                „Zsigmond és Zsigmond" Egészségügyi Szolgáltató Bt  

 

7./ Sportintézmény bérbeadásáról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

Nagy Sándor a Csákvári Torna Klub elnöke bérleti szerződést kötött a Puskás Ferenc Labdarúgó 

Akadémiával a 2014. május 24-től május 31-éig megrendezésre kerülő Ügyvédek Labdarúgó 

Világbajnokságán az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő Sportintézmény 

labdarúgó  pályáinak használatára mérkőzésenként 10.000,- Ft+ ÁFA díjat meghatározva. 

Ezen érvénytelen bérleti szerződésről május 22-én szereztem tudomást. Azonnal elkészítettem az 

új, a bérlő és az önkormányzat mint bérbeadó közötti bérleti szerződést figyelembe véve a 

korábban kialkudott önköltségi, 10.000,- Ft + ÁFA pályadíjat, melyben a május 24-i közeli 

határidő miatt már nem tudtam változtatni. Rendeletünk szerint a pályadíj mértéke 16.000, - Ft+ 

ÁFA/mérkőzés. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy sürgősséggel tett intézkedésem alapján utólag hagyja jóvá a 

bérleti szerződést, és fogadja el a határozati javaslatot. Kérem  aki egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

225/2014. (VI. 12.) határozata 

labdarúgó pálya bérbeadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Puskás Ferenc Labdarúgó 

Akadémia és az Önkormányzat között május 22-én létrejött, -  e határozat 1. mellékletét képező, a 

Tersztyánszky Ödön Sportközpont 1 db füves és l db műfüves pályájának 10.000,- 

Ft/alkalom/labdarúgópálya díj ellenében történő használatára vonatkozó – bérleti szerződést.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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1. sz. melléklet 

Bérleti szerződés 

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia (8086 Felcsút, Fő u. 176., képviseli: Mészáros 

Lőrinc elnök) (a továbbiakban: Akadémia) mint bérlő, és a Csákvár Város Önkormányzata 

(székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix 

polgármester) mint bérbeadó, együttesen Felek között. 

 

1.) 2014. május 23. és június 1. között rendezik Magyarországon az Ügyvédek Labdarúgó 

Világbajnokságát (Mundiavocat 2014). Az esemény házigazdája az Akadémia. A 

rendezvény megvalósításához és lebonyolításához a lejátszandó mérkőzések száma miatt 

elengedhetetlen az Akadémia saját létesítményein felül egyéb, nagypályás (füves és 

műfüves burkolatú) labdarúgópályák igénybe vétele.  

 

2.) A bérbeadó, mint a 8083 Csákvár, Vöröskapu utca 14. címen található, 1 db füves és 1 db 

műfüves labdarúgópályával rendelkező Tersztyánszky Ödön Sportközpont tulajdonosa 

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a bérlőnek, mint a 2014-ben 

Magyarországon megrendezésre kerülő Ügyvéd Labdarúgó Világbajnokság 

házigazdájának a szóban forgó létesítményt önköltségi áron bérbe adja a rendezvény 

időtartamára.  

 

3.) A bérbeadó az alábbi időtartamokban adja bérbe a 2.) pontban megjelölt 1 db füves és 1 

db műfüves labdarúgópályával rendelkező sportlétesítmény két pályáját, valamint a 

hozzájuk tartozó öltözőket a bérlőnek: 

 

2014 május 24.: 13.00-21.00 óra között 

2014 május 25.: 13:00-21:00 óra között 

2014 május 26.: 13:00-21:00 óra között 

2014 május 28.: 13:00-21:00 óra között 

2014 május 29.: 13:00-21:00 óra között 

2014 május 30.: 13:00-21:00 óra között 

2014 május 31.: 12:00-18:00 óra között 

 

A bérbeadó kötelezettséget vállal, hogy a 3.) pontban megjelölt időtartamokban a létesítmény 2 

db pályáját kizárólag a Mundiavocat 2014 résztvevői használhatják. A bérlő pályánként 

játéknaponként legfeljebb 3, egyenként 2x30 perces mérkőzést bonyolít le. Kivételes esetben, 

amennyiben egy mérkőzés döntetlennel végződik, úgy az adott mérkőzés időtartama kibővül 2x15 

perc hosszabbítással és esetleges büntetőrúgásokkal.  

 

4.) A bérlő a létesítmény labdarúgópályáinak bérleti díjaként mérkőzésenként  10.000 Ft + 

Áfa összeget köteles megtéríteni a bérbeadónak, melyről a bérbeadó számlát bocsát ki a 

bérlő felé.  

 

5.) A bérbeadó szavatol azért, hogy a 3.) pontban megjelölt időtartamokban a 2.) pontban 

megjelölt 1 db füves és 1 db műfüves labdarúgópályával rendelkező sportlétesítmény a 

rendeltetésszerű használatra alkalmas (két öltöző a csapatoknak, 1 játékvezetői öltöző, 

mindkét kapun hibátlan háló, a mérkőzésre megfelelően előkészített pályák – jól látható 

vonalazás, négy szögletzászló), továbbá azért, hogy harmadik személynek a bérleményre 

vonatkozóan nincs olyan joga vagy igénye, amely a bérlőt a létesítmény használatában 

korlátozza. 

 

6.) Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérbeadó a 2.) pontban megjelölt 1 db füves és 1 db 

műfüves labdarúgópályával rendelkező sportlétesítmény nem felel meg a jelen 

szerződésben meghatározott feltételeknek vagy amennyiben bérbeadó a jelen szerződés 

aláírása után el kíván állni a szerződéstől, úgy kötbért köteles fizetni a  bérlő felé. A 

kötbér összege a pályahasználat után fizetendő bérleti díj 150 %-a, tehát mérkőzésenként 

15.000 Ft + Áfa. Amennyiben a 2014 május 24-25-i napokon a Magyar Labdarúgó 

Szövetség érvényes versenynaptárához köthető kötelezettség miatt nem áll rendelkezésre 

a bérbe adandó sportlétesítmény, úgy ebben az esetben a bérbeadó mentesül a kötbér 

megfizetése alól. A bérbeadó mind a Magyar Labdarúgó Szövetség, mind a 
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kötelezettségben érdekelt másik fél / sportegyesület irányában mindent megtesz azért, 

hogy ilyen eset ne álljon elő. 

 

7.) Felek jelen bérleti szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá azzal, hogy a jelen bérleti szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény valamint 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Csákvár-Felcsút, 2014. május 22. 

       ___________________________   ___________________________ 

        Mészáros Lőrinc     Katonáné dr. Venguszt Beatrix 

                          elnök             polgármester 

   Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia   Csákvár Város Önkormányzata 

 

         ___________________________ 

Szöllősi György 

kommunikációs igazgató 

Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 

 

8./ Orvosi rendelővel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

A Képviselő-testület május 13-i ülésén az orvosi rendelő épületének visszavásárlása tárgyában az 

egész orvosi rendelő épületét tartalmazó értékbecslést , és a bizottsági ülésen jelenlévő 

tulajdonosok nyilatkozatát figyelembe véve úgy határozott, hogy kormányzati segítséget kérve 

szándékát fejezi ki a Szabadság tér 5. sz. alatti orvosi rendelő 88.140.700, - Ft összegű 

visszavásárlására.  

Május 29-én a tulajdonosok írásban közölték, hogy az orvosi rendelő új, általuk épített szakorvosi 

magán rendelőt és gyógyszertárat magába foglaló szárnyát mégsem kívánják eladni, csak az 

épület egyéb részeit, az ingatlanszakértő által meghatározott értéken. Ennek értelmében nem 

küldtük el az országgyűlési képviselő részére segítségkérő levelünket, hiszen már nem állt fent a 

korábbi ajánlat, a testületi határozat már nem volt végrehajtható.  

Javaslom az orvosok írásban történő megkeresését arra vonatkozóan, hogy hajlandók -e eladni:, 

vagy csak a régi épület részt. Itt ugyanis a gyermekrendelést is el kell helyeznünk, és a régi 

épületben csak ideiglenesen tehetjük ezt meg! Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal, és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testület 

226/2014. (VI. 12.) határozata 

tulajdonosi nyilatkozat kéréséről 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Nagy Zsolttal 

történt előzetes tárgyalás alapján az alábbi tartalmú levelet küldje el írásos nyilatkozat kérése 

érdekében:  

„Kérem, hogy 2014.június 8-i megbeszélésünk alapján szíveskedjen Ön, valamint a Csákvár 

Egészségház Társasház tulajdonosi közösségének megfelelő albetét tulajdonosai szíveskedjenek 

írásban nyilatkozni arról, hogy a csákvári 7/A/9 hrsz-ú albetétet el kívánják-e adni a korábban 

kiküldött nyilatkozat tervezetben meghatározott áron.   

Kérem, szíveskedjenek arra is kitérni, hogy közművek tekintetében van-e közös, összefüggő 

közműhálózat a 7/A/9 hrsz-ú ingatlan tekintetében a 7/A/1-7/A/8 hrsz-ú ingatlannal, illetve a 

7/A/10-11 hrsz-ú albetétekkel.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

 



29 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Tibor, kérlek, nézzük meg hogy a régi épületrészben elfér-e a gyermekrendelő szabályszerűen 

telepítve. 

 

9./ Könyvtár Alapító Okiratáról és vezetői álláshelyre történő pályázat kiírásáról  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

A Floriana Könyvtár alapító okiratának módosítását terjesztem elő elsőként, mivel a könyvtár 

egyben közösségi térként és a helyi kulturális élet szervezőjeként is funkcionál.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Nem javaslom az alapító okirat módosítását, mert úgy tudom, hogy csak úgy pályázhat a 

könyvtár, ha tiszta könyvtár profilú marad. Nézzünk ennek utána.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

227/2014. (VI. 12.) határozata 

Könyvtár alapító okirat módosításáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Floriana Könyvtár alapító 

okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy az alapító okiratot nem 

módosítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A pályázati kiírásban még találtunk hiányosságot, ezért javaslom a Könyvtár vezetői álláshelyére 

történő pályázat kiírásáról szóló napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Kérem, aki egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

228/2014. (VI. 12.) határozata 

napirendi pont tárgyalásának elnapolásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Floriana Könyvtár vezetői álláshelyére 

történő pályázat kiírásáról szóló napirendi pont tárgyalást a következő ülésre elnapolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

10./ Óvodáskorú gyermekek nyári elhelyezése  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

Lovasberény Község Jegyzője kérelemmel fordult Csákvár Város Jegyzőjéhez a lovasberényi 

óvodáskorú gyermekek nyári, augusztus 01. és augusztus 31. közötti időszakban történő 

elhelyezésének megoldására. 

Kérem a Képviselő-testület, járuljon hozzá ahhoz, hogy szükség szerint legfeljebb 5 fő 

lovasberényi óvodás gyermek kerülhessen elhelyezésre 2014. augusztus 1. és augusztus 31. 

közötti időszakban a Csákvári Mese-Vár Óvoda Csákvár, Ady Endre u. 2. szám alatti épületében.  

Az intézményvezető a kérelmet támogatja. 

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a kérelem elfogadásával, 

kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

229/2014. (VI. 12.) határozata 

Lovasberényi óvodások nyári elhelyezésének engedélyezéséről  

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy legfeljebb 5 

óvodáskorú lovasberényi gyermek kerüljön elhelyezésre 2014. augusztus 1. és augusztus 31. 

közötti időszakban a Csákvári Mese-Vár Óvoda Csákvár, Ady Endre u. 2. szám alatti épületében.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ Iskola tornatermének, tantermének nyári bérbeadása  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Augusztus 11-14. között a Szegedi Vasutas SE Tájékozódási futó szakosztálya településünkön 

edzőtáborozik. Ezzel kapcsolatban érkezett egy megkeresés az iskolaigazgatóhoz, mely szerint az 

iskolában szeretnének megszállni vagy a tornateremben, vagy osztályteremben a négy nap során. 

A szállásért 500 Ft/fő/ nap összeget tudnak csak fizetni, kb 60-70 főről lenne szó. 

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy az iskola termének kedvezményes áron történő bérbe 

adásáról döntsön.  

 

Jankyné Kővári Csilla képviselő: 

Több éve visszajáró vendégek nálunk a tájfutó edzőtábor résztvevői. Rendesek, vigyáznak a 

berendezésekre, rendben hagyják itt a rendelkezésre bocsátott termeket. Javaslom a kérelem 

pozitív elbírálását.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért azzal, hogy az iskola tornatermét 

és 2 tantermét augusztus 11-14. között a Szegedi Vasutas SE részére 500 Forint/fő/ nap áron 

bérbe adjuk, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

230/2014. (VI. 12.) határozata 

Iskola tornatermének/tantermének bérbeadása 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az iskola tornatermének, illetve 

2 tantermének bérbeadását augusztus 11-14-ig terjedő időszakra a Szegedi Vasutas SE részére 500 

Ft/fő/éj áron  

 

Határidő: 2014. július 31. 

Felelős:polgármester  

 

12.2./ Fotovoltaikus rendszer kiépítéséről 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A tegnapi nap folyamán kaptam információkat a fotovoltaikus rendszer kiépítésére vonatkozó 

pályázatról az SKC Consulting Kft. munkatársától. Az előterjesztésben leírtam, hogy lehetőség 

van napelem kiépítésére meghatározott felhasználói teljesítmény esetén, amennyiben az 

intézmények ugyanazon tulajdonos relációjában, 100 méteres körzetben  találhatóak. A pályázat 

bruttó 100% támogatottságú. Jól elő kell készíteni ahhoz, hogy beadható legyen, hiszen 

hiánypótlás nincs, szigorított feltételek vannak.  
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A pályázat beadására 2 nap áll majd rendelkezésre, a kiépítés megtakarítást jelentene, ezért kérem 

a testületet, hogy sürgősséggel foglalkozzon az üggyel. A pályázat keretében minden költség 

elszámolható a sikerdíj kivételével, mely sikeres pályázat esetében jelentkezik csak. Korábban 

készült energetikai audit a hivatal épületére, azonban ez már lejárt, nem lehet vele indulni a 

pályázaton, friss audit szükséges. 

Javaslom, hogy a pályázat előkészítésével bízzuk meg  az SKC Consulting Kft-t. Kérem, aki 

egyetért kézfeltartással jelezze.  

 

 

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

231/2014. (VI. 12.) határozata 

KEOP-2014-4.10.0/N pályázat előkészítése 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csákvár, Szabadság tér 8.szám alatt 

található iskola épület, illetve a Csákvár, Szabadság tér 9.szám alatt található önkormányzati 

hivatali épület tekintetében fotovoltaikus rendszer kialakítását határozza el az energiaellátás 

modernizálása érdekében, és elrendeli a KEOP-2014-4.10.0/N pályázat előkészítését az alábbi 

szerződés megkötésével: 

 

„Megbízási szerződés 

mely létrejött egyrészről 

 

Név: Csákvár Város Önkormányzata 

Székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 

PIR szám:  

Adószám: 15727055-2-07 

Képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

 

mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, 

 

másrészről 

 

Név: SKC – Consulting Kft. 

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.  

Cégjegyzékszám: 01-09-914122 

Adószám: 13673390-2-41 

Képviseli: Gyergyói István  

 

mint megbízott, a továbbiakban Megbízott, a továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek 

között az alulírott napon az alábbi feltételek mellett.  

A szerződés tárgya: Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a KEOP-2014-4.10 kódszámú, 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióra - az előzetes számítások 

szerint- … kW-os napelemes rendszer telepítése tárgyában az önkormányzat Csákvár, Szabadság 

tér 8. szám alatti, „iskola” nevű intézményére, valamint a Csákvár, Szabadság tér 9. szám alatti, 

„önkormányzati hivatal” nevű intézményére vonatkozóan készítse el a pályázati 

tervdokumentációt. 

1.1 A benyújtandó pályázattal kapcsolatban Megbízó megbízza Megbízottat, hogy:  

1.2 Az energetikai igény/veszteségfeltáró vizsgálatot, tanulmányt készítse el,  

1.3 A tervezett napelemes rendszerhez szükséges csatlakozási igénybejelentőt készítse el, és 

nyújtsa be az engedélyező hatóság szerepét betöltő (pld. E-ON) villamos áram 

szolgáltatónak.   

1.4 a vizsgálat alapján a pályázathoz szükséges 3 db árajánlatkérés műszaki specifikációját 

állítsa össze, majd a beérkező árajánlatok meglétét és megfelelőségét a Megbízott által 

biztosított Auditor ellenőrizze. Segítse a megfelelő Vállalkozó kiválasztását, és a vele 

történő feltételes kiviteli szerződés megkötését  

1.5 Nyújtsa be a pályázatot a megfelelő csatolandó dokumentumokkal együtt. 
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2. Amennyiben a tárgyban körülírt pályázaton Megbízó pályázatát a pályázat kiírója pozitívan 

bírálja el, és Megbízó részére támogatási összeget ítélt meg, úgy a támogatói okirat 

Támogató Fél által történő aláírását követően Megbízó megbízza Megbízottat: 

2.1 A hálózati csatlakozási engedélyezési dokumentáció elkészítésével, majd a 

dokumentáció Villamos Áram Szolgáltató, mint engedélyező (hatóság) általi 

engedélyeztetésével. 

2.2 A Támogatói Okiratban szereplő tájékoztatási kötelezettségek teljesí tésével. 

2.3 A projekt megvalósítása során az energia auditori munkák ellátásával  

2.4 A Záró Beszámoló (ZB) elkészítésével, valamint az ahhoz szükséges  

2.5 Záró auditori nyilatkozat kiadásával  

3. A megbízási díj 

3.1 Szerződő Felek megállapodnak abban , hogy a pályázat megírásáért a Megbízott díjazást 

nem kér . A Megbízónak a pályázat megírásához szükséges dokumentációkat időben és 

hiánytalanul biztosítania kell ahhoz , hogy pályázatot mind formailag mind szakmailag 

megfelelő módon tudjuk elkészíteni. 

3.2 Szerződő  Felek megállapodnak abban , hogy a pályázat nyertessége esetén a Megbízó 

sikerdíjat számít fel amely az elnyert támogatási összeg 6%+Áfa azaz hat 

százaléka+Áfa. A megbízó jogosult a pályázat elnyerésekor jogosult a sikerdíj 

kiszámlázására 

3.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat az 1.1. pontban meghatározott 

feladatok ellátásáért (energetikai igény/veszteségfeltáró vizsgálat és tanulmány) 200.000 

Ft + ÁFA, azaz kétszázezer forint plusz ÁFA megbízási díj illeti meg. Ezen összeget 

Megbízott nyertes pályázat esetén, az utolsó kifizetési kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőzően jogosult Megbízó felé kiszámlázni. 

3.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat az 1.2 – 1.5 pontokban 

meghatározott feladatok ellátásáért megbízási díj nem illeti meg, tekintette l arra a 

tényre, hogy Megbízott jelen szerződés alapján megbízást kap az 1.1. valamint nyertes 

pályázat esetén a 2.1 – 2.6 feladatok ellátására. 

3.5 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a 2.1. pontban meghatározott 

feladatok ellátásáért (csatlakozási engedély megszerzése) összesen 200.000 Ft + ÁFA 

azaz kétszázezer forint + ÁFA megbízási díj illeti meg. Ezen összeget Megbízott nyertes 

pályázat esetén, az utolsó kifizetési kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően 

jogosult Megbízó felé kiszámlázni. Amennyiben a napelemes rendszer 

csatlakoztathatóságának érdekében az épület esetében teljesítménybővítésre lenne 

szükség, úgy ennek többlet költsége Megrendelőt terheli.  

3.6 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a 2.2. pontban meghatározott 

feladatok ellátásáért (tájékoztatási kötelezettségek) összesen 180.000 + ÁFA azaz 

száznyolcvanezer  forint + ÁFA megbízási díj illeti meg. Ezen összeget Megbízott 

nyertes pályázat esetén, az utolsó kifizetési kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően 

jogosult Megbízó felé kiszámlázni. 

3.7 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a 2.4. – 2.6. pontokban 

meghatározott feladatok ellátásáért (auditori munkák, záró hitelesítés/felülvizsgálat 

elvégzése, ZB) összesen 300.000 + ÁFA azaz háromszázezer  forint + ÁFA megbízási 

díj illeti meg. Ezen összeget Megbízott nyertes pályázat esetén, az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően jogosult Megbízó felé kiszámlázni.  

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megbízási szerződés alapján kiá llított számlákat 

azok kézhezvételét követő 10 banki napon átutalással köteles teljesíteni Megbízott Magyar 

Kereskedelmi Banknál vezetett 10300002-10594528-49020018 számú számlaszámára. Szerződő 

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen megbízási szerződés alapján kiállított számlák 

kifizetését Megbízó semmilyen körülmény bekövetkezésétől vagy eredmény eléréstől nem teszi 

függővé, ide nem értve a jelen szerződésben meghatározottakat.  Szerződő Felek a Megbízó 

késedelmes teljesítése esetére a késedelemmel érintett megbízási díj után járó mindenkori 

jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot kötnek ki.  

3.8 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződésben meghatározott megbízási 

díjak tartalmazzák a sokszorosítás, postázás és egyéb felmerülő adminisztrációs 

feladatok ellátásának valamennyi költségét. 

4.  A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

4.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a tőle elvárható legnagyobb fokú 

gondossággal készíti el. 
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4.2. Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés alapján elkészített pályázatot a Megbízottól 

haladéktalanul átveszi, és azt figyelmes áttanulmányozás után cégszerűen aláírja.  

4.3. Megbízó vállalja, hogy a pályázat elkészítéséhez, valamint a műszaki lebonyolításhoz 

szükséges feladatok ellátásához szükséges valamennyi adatot, információt és a mellékletként 

vagy egyébként szükséges dokumentumokat, igazolásokat megfelelő formában és tartalommal 

Megbízott erre irányuló kérését követően haladéktalanul, de legkésőbb a Megbízott által 

megjelölt időpontban rendelkezésére bocsátja. 

4.4. Abban az esetben, ha Megbízó a 4.3. pontban megjelölt adatokat, információkat, 

dokumentumokat, igazolásokat nem a megfelelő formában, nem a megfelelő tartalommal adja 

át vagy nem határidőre adja át Megbízott részére, úgy Megbízott e hiányosságra köteles 

Megbízó figyelmét írásban felhívni. Amennyiben Megbízó az írásbeli felhívásban 

foglaltaknak nem vagy nem a megfelelő formában illetve tartalommal tesz eleget, és ezért a 

Megbízó részére támogatási összeg nem kerül folyósításra, úgy ez a tény nem érinti Megbízó 

jelen megbízási szerződés alapján fennálló megbízási díj fizetési kötelezettségét.  

4.5. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott adatok és információk valóság tartalmát, illetve a 

Megbízó által átadott dokumentumok és igazolások hitelességét és azok tartalmának valóságát 

nem köteles vizsgálni, fentiekért felelőséggel semmilyen formában nem tartozik.  

4.6. Szerződő Felek rögzítik, és Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen megbízás 

körében Megbízott a feladatait abban az esetben  tudja szerződésszerűen ellátni, amennyiben 

Megbízó mindenben eleget tesz a pályázati kiírás értelmében Megbízó által teljesítendő 

feladatoknak, és Megbízottal a megbízás teljes időtartama alatt kiemelten együttműködik. 

Megbízó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a Megbízottal történő kiemelt 

együttműködésre a megbízás teljes időtartama alatt.  

4.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megbízó a jelen szerződésben 

nevesített vagy nem nevesített együttműködési kötelezettségét megszegi, és ebből 

kifolyólag vagy más Megbízónak felróható okból, a támogatási összeg vagy annak 

bármely része nem kerül folyósításra, úgy ez a tény nem érinti Megbízó jelen 

megbízási szerződés alapján fennálló megbízási díjfizetési kötelezettségét.  

4.8. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése körébe tartozó 

körülmények, adatok változásáról haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban 

tájékoztatja Megbízottat. A tájékoztatás elmulasztásából eredő Megbízót ért 

hátrányokért és károkért Megbízott nem felel. 

5. Speciális esetekre vonatkozó rendelkezések 

5.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljes pályázati dokumentáció elkészülte előtt a 

jelen megbízási szerződés a Megbízó érdekkörébe eső bármely okból megszűnik, úgy 

Megbízott részére a már elvégzett munkával arányos megbízási díj jár, melynek viszonyítási 

alapja a 3.1. pontban megjelölt megbízási díj.  

5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés a pozitív támogatói 

döntés meghozatalát követően Megbízott a projektmenedzsment körébe eső feladatok ellátását 

megkezdi és a jelen szerződés ezt követően Megbízó érdekkörébe eső okból – függetlenül 

annak felróhatóságától- megszűnik, úgy megbízó köteles a Megbízott által elvégzett munkát 

számla ellenében megfizetni. 

6. A pályázat sikertelensége 

6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a pályázat sikertelensége esetére Megbízott kártérítési 

felelősségét kizárják. 

7. Záró rendelkezések 

7.1. Szerződő Felek kijelentik és aláírásukkal igazolják, hogy a pályázati kiírás teljes tartalmát 

megismerték. 

7.2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán a Megbízóval 

kapcsolatban tudomására jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, üzleti titkokat 

megőrzi és az érintett írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy tudomására nem hozza, 

azzal egyéb módon sem él vissza. 

7.3. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a pályázat befogadását illetve elbírálását tekintve 

semmilyen befolyással nem bír, Megbízottnak a pályázat beadását követően a pályázattal 

kapcsolatban nincs ellenőrzési jogosultsága. 

7.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek 

aláírásra jogosult képviselői útján kerülhet sor. 

7.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében írásbeli közlésnek minősül a 

tértivevényes ajánlott levél, a telefax és a visszaigazolt e-mail. 
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7.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó részéről kapcsolattartó Katonáné dr. Venguszt Beatrix 

(Tel: 06-20-291-5632); Megbízott részéről kapcsolattartó Orosi György (70/377-3198, 1138 

Budapest, Népfürdő utca. 22.) 

7.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen 

felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg egyeztetni.  

7.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

irányadóak. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, mindennemű befolyástól mentesen, aláírásra jogosult képviselőik útján 

írták alá. 

 

Budapest, 2014……... 

…………………………….. 

Csákvár Város Önkormányzata 

képv.: Katonáné dr. Venguszt Beatrix 

polgármester 

Megbízó 

………………………………… 

SKC-Consulting Kft. 

képv.: Gyergyói István 

Megbízott” 

 

 

A Képviselő-testület a sikerdíj, valamint a pályázat előkészítéséhez szükséges adminisztratív 

költségek (tulajdoni lap másolat, térképmásolat) fedezetét a 2014.évi költségvetésében biztosítja.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 19 óra 

45 perckor berekesztette. 

 

- k.m.f. - 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  

polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

Dornyiné Eigner Ágnes       Setét Vilmos  

jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő 


