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43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tiszacsegei 2. 
számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátásának feladatát a MEDIFÁR 2004 Kft-re 
(székhelye: 4002 Debrecen, Károli Gáspár u. 18.) átruházza, ehhez kapcsolódóan, mint 
háziorvosi tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi feladat-ellátási 
szerződést köt az alábbi tartalommal:  
 

„EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
továbbiakban: Önkormányzat - (4066.Tiszacsege, Kossuth u. 5.), képviseletében eljár  
Szilágyi Sándor polgármester,  
másrészről a MEDIFÁR 2004 Egészségügyi Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 4002 Debrecen, Károli Gáspár u. 18., Cg.: 09-09 011062, adószáma: 
13369176-2-09) képviseletében eljár: Dr. Fábián Ferenc László), továbbiakban: MEDIFÁR 
2004 Kt., mint háziorvosi tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltató között alulírott 
napon és helyen, az alábbiak feltételekkel: 
 

1.) A felek e szerződést  
a.) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
b.) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, 
c.) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 
d.) az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 

a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rend., 
e.) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000.(II.25.) EüM. rend. és  
f.) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rend. 
rendelkezései alapján, háziorvosi feladatok ellátása érdekében kötik meg. 

 
2.) Az Önkormányzat megbízza a MEDIFÁR 2004 Kft-t az Önkormányzat kötelező 

feladatát képező háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 
ellátására, Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önálló orvosi 
tevékenység körzeteiről szóló  15/2002.(VIII.28) Kt. számú rendelete 1. számú 
mellékletében meghatározott 2. számú felnőtt háziorvosi körzetében, azzal a 
feltétellel, hogy a személyes ellátásra kötelezett háziorvos dr. Fábián Ferenc László 



(született: Nyíregyháza, 1961.08.19.; lakóhelye: 4002 Debrecen, Károli Gáspár u. 18.; 
működési nyilvántartási száma:  45996/1). 

 
3.)  A MEDIFÁR 2004 Kft. vállalja, hogy a háziorvosi feladatokat folyamatosan, a 

jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, 
területi ellátási kötelezettséggel nyújtja a 2.) pontban meghatározott felnőtt 
háziorvosi körzetben. 

 
4.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a MEDIFÁR 2004 Kft. finanszírozási 

szerződést kössön az Egészségbiztosítási Pénztárral a tiszacsegei 2. számú felnőtt 
háziorvosi körzet lakosságának ellátására. 

 
5.) A MEDIFÁR 2004 Kft. a háziorvosi egészségügyi szolgáltatást kizárólag az 

egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában, az 
abban meghatározottak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja. 

 
6.) Az Önkormányzat minden olyan információt köteles megadni a MEDIFÁR 2004 Kft-

nek és dr. Fábián Ferenc Lászlónak, mely a területi ellátási kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges. 

 
7.) Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik.  

 
8.) Felek megállapodnak, hogy a rendelési idő 

a) hétfő, szerda   8.00 – 12.00 
b.)  kedd, csütörtök, péntek 12.00 – 16.00 óráig tart. 

 
A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 

 
9.) A MEDIFÁR 2004 Kft. vállalja, hogy dr. Fábián Ferenc László háziorvos személyes 

közreműködése által 
a) személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 

megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából 
(4/2000.(II.25.) EüM. rend 2. § (1) bekezdés ); 

b) munkanapon 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét -  
az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt 
szükségessé váló helyettesítés eseteit (43/1999.(III.3.) Korm. rend. 7. § (2) 
bekezdés b) pont); 

c) a folyamatos ellátás keretében munkanapokon naponta legkevesebb 4 
órát rendel; 

d) ellátja az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint 
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat (4/2000.(II.25.) 
EüM. rend 3. § (1) bekezdés ); 

e) ellátja továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz 
vezethet.(4/2000.(II.25.) EüM. Rend 3. § (3) bekezdés); 
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10.) Dr. Fábián Ferenc László feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg 
otthonában látja el. (4/2000.(II.25.) EüM. rend 4. § (7) bekezdés) 

11.) A MEDIFÁR 2004 Kft. saját költségére gondoskodik a tevékenységhez szükséges, 
jogszabályban előírt képesítésű szakdolgozók alkalmazásáról és finanszírozásáról.  

 
12.) Dr. Fábián Ferenc László a tevékenységét ápoló igénybevételével köteles végezi.  Az 

ápolónak munkanaponként 8 órában a biztosítottak rendelkezésére kell állni. 
 

HELYETTESÍTÉS, ÜGYELETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

13.) Dr. Fábián Ferenc László helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi 
feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítéséről - beleértve 
annak pénzügyi feltételeit is – a MEDIFÁR 2004 Kft. köteles gondoskodni. 

 
14.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a helyettesítő orvos indokolt esetben a 

helyettesítést abban a rendelőben lássa el, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az 
indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére az a megyei 
kormányhivatal járási népegészségügyi intézete dönt.  
 

15.) Dr. Fábián Ferenc László köteles részt venni a háziorvosi ügyeletben, a mindenkor 
hatályos, háziorvosi ellátásra vonatkozó jogszabályok szerint, külön díjazás ellenében. 

 
ELLENŐRZÉS 

 
16.) Az Önkormányzat szükség szerint ellenőrzi e szerződésben vállalt kötelezettségek 

teljesítését. 
 

17.) Az ellenőrzés során az Önkormányzat - külön törvényi felhatalmazás hiányában - nem 
tekintheti meg az egyes betegekre vonatkozó egészségügyi dokumentációt, továbbá 
az egyéb, személyes adatot vagy orvosi titkot tartalmazó iratokat (adathordozókat). 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON HASZNÁLATA, AZ ÖNKORMÁNYZATNAK A 

PRAXIS FENNTARTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA 
 

18.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az e szerződésben meghatározott háziorvosi 
szolgáltatás teljesítéséhez térítésmentesen a MEDIFÁR 2004 Kft. használatába adja 
az önkormányzati tulajdonban lévő Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatti háziorvosi 
rendelőt és annak felszerelési tárgyait.  A használatba adott vagyontárgyak jegyzéke e 
rendelet függelékét képezi. 

 
19.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződésben karbantartás és felújítás 

alatt a számvitelről szóló törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni. 
 

20.) A MEDIFÁR 2004 Kft. felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetéstől eltérő 
használat következménye. 
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21.) A MEDIFÁR 2004 Kft. vállalja, hogy maga gondoskodik a használatába adott rendelő 
karbantartásáról.  
 

22.) Az Önkormányzat feladata a használatba adott rendelő felújítása, valamint  a közös 
használatú helyiségek (váró és mellékhelyiségek) karbantartása és felújítása. 
 

23.) A MEDIFÁR 2004 Kft. vállalja, hogy a szakmai minimumfeltételek közé tartozó tárgyi 
eszközök beszerzéséről, karbantartásáról és felújításáról 50.000 Ft-os egyedi 
értékhatárig maga gondoskodik.  
 

24.) Az önkormányzat az 50.000.-Ft feletti értékű szakmai minimumfeltételek közé tartozó 
tárgyi eszközök beszerzését, karbantartását és felújítását a mindenkori éves 
költségvetési keret erejéig vállalja.  
 

25.) A MEDIFÁR 2004 Kft. vállalja, hogy a rendelő és a közös használatú helyiségek 
rezsiköltségeit az Önkormányzat által havonta kiállított számla alapján az alábbiak 
szerint viseli: 

a) a fűtés, a villanyáram és a vízfogyasztás költségeinek a használt alapterületre 
jutó arányos részét, és 

b) az önállóan használt telefonvonal teljes költségét. 
 

26.) A működési költségek közül az Önkormányzatot a rendelő takarításával kapcsolatos 
személyi kiadások terhelik. 
 

27.) E szerződés megszűnése esetén a MEDIFÁR 2004 Kft. 7 napon belül köteles a 
rendelőt és a tárgyi eszközöket - legalább az eredeti állapotnak megfelelően – leltár 
alapján visszaadni az Önkormányzatnak. 

 
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
28.) A felek e szerződés módosítását írásban kezdeményezhetik. A kérelem kézhezvételét 

követő 15 napon belül a felek egyeztetni kötelesek a módosításról. 
 

29.) Az Önkormányzat köteles a szerződés módosítását indítványozni, amennyiben 
jogszabályváltozás miatt a szerződésben foglaltak nem tarthatók fenn. 
 

30.)  Önkormányzat a szerződést – indokolással – felmondhatja, ha 
a) a MEDIFÁR 2004 Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

b) Dr. Fábián Ferenc László önálló egészségügyi tevékenység végzésére 
való jogosultságát bármely okból elveszti. 

 (2000. évi II. tv. 2/B.§ (3) bekezdés) 
31.) A felmondási idő 6 hónapnál nem lehet rövidebb. (2000. évi II. tv. 2/B.§ (4) bekezdés) 

 
32.) A felmondási idő alatt a MEDIFÁR 2004 Kft. köteles a szerződésben vállalt háziorvosi 

ellátást folyamatosan biztosítani. 
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KÁRTALANÍTÁS 
 

33.) A körzetmódosítás miatt bekövetkező, a MEDIFÁR 2004 Kft-t ért kár esetén az 
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni a MEDIFÁR 2004 Kft.  által a finanszírozása keretében kapott 
egy éves összeget. 

 
ZÁRÓ MEGÁLLAPODÁSOK 

 
34.) E szerződésben vállalt jogokat és kötelezettségeket a MEDIFÁR 2004 Kft. nem 

ruházhatja tovább. 
 

35.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 
36.) E szerződés csak Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes 

jóváhagyásával módosítható és mondható fel. 
 

37.) A szerződésben foglaltak végrehajtása, az Önkormányzat, mint szerződő fél részéről 
Tiszacsege Város polgármesterének a feladata. 
 

38.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződésnek az önkormányzati vagyon 
használatára és az önkormányzatnak a praxis fenntartásához történő hozzájárulására 
vonatkozó részét e szerződés aláírását követő 90 napon belül felülvizsgálják. 

E szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Tiszacsege, 2015…………………… 
 

      Dr. Fábián Ferenc László 
MEDIFÁR 2004 Kft. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

Tiszacsege Város Önkormányzat” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a szerződést a 
határozat mellékletében meghatározott tartalommal megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

K. m. f. 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Kertész Marianna sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
Tiszacsege, 2015. március 31.  
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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