
Tiszacsege Város Polgármesterének 

76/2021.(VI.04.) PM. számú HATÁROZATA 

 

Tárgy: Javaslat Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megkötésére 

 

Tiszacsege Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre, Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-

testülete egyetértésével alábbi döntést hozom: 

 

1. A 09009 0226 ágazati azonosítószámú Tiszacsege 1. számú felnőtt háziorvosi praxisa 

vonatkozásában az Anaderm-med Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4405 

Nyíregyháza, Lajtos utca 9., cégjegyzékszám: 15-09-083368, adószám: 25514342-1-15, 

képviseli: dr. Tölgyesi Dávid Béla ügyvezető) feladat-ellátási szerződést kötök jelen 

határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

  

2. Az orvosi feladatok ellátására elfogadom Dr. Tölgyesi Dávid Béla (született: Budapest, 

1982. március 10., anyja neve: Vennes Irén Mária, lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Szalag 

utca 6/A. fsz. 1 a., levelezési cím: 4405 Nyíregyháza, Lajtos utca 9., alapnyilvántartási 

száma: 70019) háziorvos személyét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Tiszacsege, 2021. június 04. 

 

 Szeli Zoltán s.k. 

 polgármester 

 



1. számú melléklet a 76/2021. (VI.04.) PM. számú határozathoz 

 

Ügyiratszám: I/………………..  

 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI  

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 
 

amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzata - (székhely: 4066.Tiszacsege, 

Kossuth u. 5., adószáma: 15728616-2-09-, képviseletében eljár: Szeli Zoltán polgármester) a 

továbbiakban, mint Megbízó, 

  

az Anaderm-med Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4405 Nyíregyháza, Lajtos utca 

9., adószáma: 25514342-1-15, képviseli: dr. Tölgyesi Dávid Béla ügyvezető), mint háziorvosi 

tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Megbízott) között, együttesen, 

mint Szerződő felek között  

 

az önkormányzatokat terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvényben, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, az 

alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint: 

 

1. A szerződés tárgya: 

 

1.1. Megbízott vállalja a praxisjoggal érintett körzet területéről hozzá bejelentkezettek, 

valamint a Megbízott által elfogadott egyéb bejelentkezett biztosítottak felnőtt háziorvosi 

alapellátását a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az ellátás a Megbízó 

tulajdonát képező, 4066 Tiszacsege, Fő utca 29. szám alatti háziorvosi rendelőben, rendelési 

időben történik. 

 

1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott, mint egészségügyi szolgáltató dr. Tölgyesi 

Dávid háziorvos, mint praxisjoggal rendelkező háziorvos (születési helye, ideje: Budapest, 

1982. március 10., anyja neve: Vennes Irén, működési nyilvántartási száma: 70019) útján 

kívánja teljesíteni a területi ellátási kötelezettségét. 

 

1.3. Szerződő felek kijelentik, hogy Megbízó a jelen szerződés megkötését megelőzően 

beszerezte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ előzetes véleményét. 

 

1.4. A praxisjoggal érintett körzet: Tiszacsege 1. számú háziorvosi körzete, melynek utcarendjét 

jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 



1.5. Az ellátási területen kívüli betegek ellátása a Megbízott joga. 

 

1.6. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó 2021. augusztus 01. napjával adja át Megbízott 

részére a Tiszacsege 090 090 226 azonosító számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 

Tiszacsege 1. számú háziorvosi körzetének feladat-ellátását. 

 

2. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei: 

 

2.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei: 

 

2.1.1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételek közé 

tartozó alapfelszereltség, gépek, valamint a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési 

tárgyak rendelkezésre állását a Megbízott biztosítja. A Megbízott saját felelősségi körében 

gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. 

 

2.1.2. A Megbízó a Megbízott részére a 4066 Tiszacsege, Fő utca 29. szám alatti ingatlanban 

található eszközöket határozatlan időre ingyenesen használatba adja azzal, hogy az eszközök 

szakszerű, rendeltetésszerű használatáról, karbantartásáról, az ezzel felmerülő költségekről a 

Megbízott gondoskodik. Megbízott a használatába adott rendelőt rendeltetésének megfelelően 

jogosult és köteles használni. 

 

2.1.3. Megbízott köteles az alapellátásban részesített személyekről, a nyújtott ellátásról a 

jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt és nyilvántartást vezetni, jelentési 

kötelezettségeinek az előírt módon és határidőre eleget tenni. Köteles betartani és felelősségi 

körében betartatni az ellátásra vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, továbbá a munka, 

balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni. 

 

2.1.4. A Megbízott a munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára 

vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint a szolgáltatást igénybe vevők érdekeit 

szem előtt tartva köteles végezni. 

 

2.1.5. Megbízott köteles a háziorvosi ellátás személyi feltételeit folyamatosan biztosítani. 

Köteles gondoskodni maga és munkatársai továbbképzéséről, szakmai ismereteinek 

bővítéséről. 

 

2.1.6. Megbízott köteles előzetesen egyeztetni a Megbízóval a háziorvosi feladatok ellátását 

érintő eseményeket. 

 

2.1.7. Megbízott területi ellátási kötelezettsége okán, köteles a Tiszacsege közigazgatási 

területét lefedő központi ügyeleti ellátásban részt vennie a Felek által előre leegyeztetett 

időpontokban. 

 

2.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei: 



 

2.2.1. A működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos költségek - így különösen a közüzemi 

díjak: víz, villany, gáz, kommunális hulladék, stb. - a rendelő tekintetében a Megbízottat 

terhelik. A Megbízott vállalja továbbá a rendelő, a váróhelyiség, és a vizesblokkok 

tisztántartását, a tisztítószerek, papír termékek, fertőtlenítőszerek beszerzését, és gondoskodik 

a feladatellátás során keletkező veszélyes hulladék elszállításáról. 

 

2.2.2. A felek megállapodnak abban, hogy Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott 

fióktelepként bejegyezhesse a cégnyilvántartásba a háziorvosi rendelő épületét, a 4066 

Tiszacsege, Fő utca 29. szám alatti ingatlant. 

 

2.2.3. Megbízott a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedélyben meghatározott időpontokban 

köteles rendelni. Megbízott a rendelési időt, illetve annak változását köteles mind a 

Megbízóval, mind az érintett lakossággal, és a praxisjoggal rendelkező további háziorvossal 

közölni, és összehangolni. 

 

3. A rendelési idő az alábbiak szerint történik: 

 

Hétfő: 8:00-12:00 óráig, 

Kedd: 12:00-16:00 óráig 

Szerda: 8:00-12:00 óráig, 

Csütörtök: 12:00 – 16:00 óráig. 

Péntek: 8:00-12:00 óráig. 

 

4. A helyettesítésre vonatkozó rendelkezések: 

 

Megbízott távollétében helyettesítését Dr. Gadóczi István háziorvos látja el a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya engedélye 

alapján. A helyettesítés a 4066 Tiszacsege, Fő utca 29. szám alatti háziorvosi rendelőben 

történik. A helyettesítés időpontját a háziorvosok előzetesen egyeztetik, és arról a lakosságot 

értesítik. 

 

5. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 

rendelkezések: 

 

A Megbízott vállalja egy fő, az előírásoknak megfelelő szakképzettségű szakdolgozó 

foglalkoztatását. A Megbízott munkájának segítésében részt vevő egészségügyi szakdolgozó:  

 

 Ladmaczi Melinda    végzettsége: OKJ 54 Ápoló 

 

6. A szerződés időtartama: 

 

A Felek feladat-ellátási szerződést határozatlan időre kötik meg. 



 

7. A szerződés megszűnésére, módosítására vonatkozó rendelkezések: 

 

7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármelyikük kezdeményezésére, 

közös megegyezéssel módosítható, különös tekintettel a jogszabályváltozásokra. 

 

7.2. Mind a Megbízó, mind a Megbízott jogosult a szerződést írásban, indokolással ellátva, hat 

hónapos felmondási idővel felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles változatlan 

tartalommal a folyamatos ellátást biztosítani. 

 

7.3. Megbízó a feladat ellátási szerződést akkor mondhatja fel, ha 

• a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 

működésére vonatkozó előírásokat. 

• a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti. 

 

7.4. A Felek a szerződés megszűnésével, illetve módosításával kapcsolatos jognyilatkozataikat 

kizárólag írásban tehetik meg. 

 

7.5. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízott köteles a 4066 

Tiszacsege, Fő utca 29. szám alatti háziorvosi rendelőt átvételkori állapotnak megfelelő, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megbízó birtokába visszabocsátani. 

 

8. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések: 

 

8.1. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe 

kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

 

8.2. A Megbízót ért károkozás esetén - amennyiben a kár a Megbízott szerződésben foglalt 

kötelezettségei nem teljesítéséből adódik - a Megbízott kártalanítási kötelezettséggel tartozik. 

 

8.3. A működéssel kapcsolatosan a Megbízott által harmadik személynek okozott kárért a 

Megbízott saját jogán köteles helytállni, Megbízó ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 

 

9. Egyéb rendelkezések: 

 

9.1. Megbízott által ellátott feladat finanszírozása a Megbízottnak a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött külön szerződése alapján történik. Megbízó 

hozzájárul a Megbízott által ellátott praxis közvetlen NEAK finanszírozásához. 

 



9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

9.3. Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

 

Jelen szerződés …. folyamatosan számozott oldalból áll és 8 eredeti példányban készült, melyet 

Tiszacsege Város Polgármestere a …/2021. (…….) PM. számú határozatával hagyott jóvá. 

 

Tiszacsege, 2021. ………………………. 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Tiszacsege Város Önkormányzata Anaderm-med Kft. 

Megbízó Megbízott 

képviseli:  képviseli: 

Szeli Zoltán polgármester dr. Tölgyesi Dávid Béla ügyvezető 

  

 


	76_2021. pm hat.
	76_2021. pm hat. 1. sz. melléklet

