
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 5. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

78/2019. (III.05.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. március 5. napján tartott rendkívüli ülés napirendjének 

elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. Parthasználati engedély kiadásának szabályozása 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, Vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázathoz szükséges 
eszközbeszerzés 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Feladat-ellátási szerződés megkötése az Algyő, 060179 számú felnőtt háziorvosi 
körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozóan 
Előterjesztő: Jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 5. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

79/2019. (III.05.) Kt. határozat 
Tárgy: Parthasználati engedély kiadásának szabályozása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. március hó 5. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Parthasználati engedély kiadásának 
szabályozása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nkft. részére az Önkormányzat 

tulajdonában álló U-10717 lajstromszámú úszómű elhelyezéséhez parthasználati 
engedélyt ad a Tisza folyó jobb partján a 189,441 fkm – 189,510 fkm-ig. 

 
2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a parthasználat ellenértékeként 3.000,- 

Ft/folyóméter/év (áfa-mentes) térítési díj megfizetésére kötelezi a Gyeviép Nkft-
t. Fizetési határidő a parthasználat megkezdése, de legkésőbb 2019. április 1. 
napja. 

 
3./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

parthasználati megállapodást aláírja.  
 
4./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Településüzemeltetési és 

Fejlesztési Bizottságot, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési-, valamint a Humán és 
Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a jövőben beérkező parthasználati 
engedélyekre vonatkozóan, a márciusi testületi ülésig dolgozzanak ki egy bírálati 
szempontrendszert, és tegyenek javaslatot a parthasználati díj mértékére. 

 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Bizottsági elnökök 
6. Gyeviép Nkft. 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 5. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

80/2019. (III.05.) Kt. határozat 
Tárgy: Csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, Vállalkozói szerződés 1. 

számú módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 5. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, 
Vállalkozói szerződés 1. számú módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, az „Algyő, 
belterületi utcák geodéziai felmérése” tárgyú Vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítását. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az „Algyő, 
belterületi utcák geodéziai felmérése” tárgyú Vállalkozási szerződés 1. számú 
módosításának aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy az 
áprilisi testületi ülésre, a geodéziai felmérés ismeretében készítse el javaslatát a 
további teendők vonatkozásában. 

 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Vitéz 2002 Bt. (6750 Algyő, Könyök utca 8.) 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 5. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

81/2019. (III.05.) Kt. határozat 
Tárgy: Az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázathoz 

szükséges eszközbeszerzés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 05. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” 
című pályázathoz szükséges eszközbeszerzés” tárgyban készült előterjesztését, és a 
következő határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az EFOP-
1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázatban előírt eszközök beszerzésére 
vonatkozó szerződést a GYEVIÉP Nonprofit Kft-vel aláírja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport, Izsákné Kövesdi Gabriella 
4. GYEVIÉP Nonprofit Kft. 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 5. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

82/2019. (III.05.) Kt. határozat 
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megkötése az Algyő, 060179 számú felnőtt 

háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozóan 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március hó 5. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Feladat-ellátási szerződés megkötése az Algyő, 
060179 számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozóan” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Gyevi-Med 
Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.06-09-025033, 
székhely: 6750 Algyő, Tiszavirág u. 7., képviseletében Dr. Szabó József Attila, 
háziorvos) a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 13/2002. (X.01.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározott, 060179 számú háziorvosi körzet 
ellátási területére kiterjedő, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést köt, a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a határoztat mellékletét 
képező feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 

 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete. 6720 Szeged, Deák Ferenc 

utca 2. I./13. 
5. Dr. Szabó József Attila, 6750 Algyő, Tiszavirág u. 7. 
6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztálya, 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



1. sz. melléklet a 82/2019. (III.05.) Kt. határozathoz 
 

Feladat-ellátási szerződés 
 

amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., törzsszám: 726973, adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 
15726975-8411-321-06, képv.: Molnár Áron Polgármester), a továbbiakban: 
Önkormányzat, 
másrészről a Gyevi-Med Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(rövid neve: Gyevi-Med Kft., Cg.06-09-025033, adószám: 26651730-1-06, székhely: 
6750 Algyő, Tiszavirág u. 7.) képviseletében: Dr. Szabó József Attila háziorvos (6750 
Algyő, Tiszavirág u. 7., szül.: Gyoma, 1972.09.16., a.n.: Albert Róza, adóazonosító jele: 
8386090758, onysz.: 62149, képviseleti joga: önálló), mint egészségügyi szolgáltató, a 
továbbiakban: Megbízott, között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

I. Előzmények: 
 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a.) pontja értelmében 
feladat-ellátási előszerződést kötöttek az Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 
a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 13/2002. (X.01.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározott, 060179 számú felnőtt háziorvosi 
körzet ellátási területére kiterjedő felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenységre 
vonatkozóan, melyet Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 24/2019. (I.24.) Kt. 
határozatával jóváhagyott. 

 

2. A Szerződő Felek a feladat-ellátási előszerződésben rögzítették, hogy abban az 
esetben jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötni a 
Praxis feladatainak ellátására, amennyiben Dr. Szabó József Attila a praxisra 
vonatkozó praxisengedély megszerzését, a praxisjog megvásárlását, továbbá a 
működési engedélyeztetési eljárás megindítását igazolja. 

 

3. Dr. Szabó József Attila részére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási 
Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya a Szegeden, 2019. február 
19. napján kelt és véglegessé vált, CS-06/NEO/01024-2/2019. számú 
határozatával engedélyezte, hogy területi ellátási kötelezettséggel felnőtt 
háziorvosi alapellátási tevékenységet folytasson – praxisjog jogosultjaként – 
2019. április 1. napjától, az Algyő, 060179 számú felnőtt háziorvosi körzetben. 

 

4. Szerződő Felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73 §-a alapján a feladat-
ellátási szerződést az I.3. pontjában rögzített feltételek teljesülését követően, de 
legkésőbb 2019. május 31. napjáig megkötik. 

 

II. A szerződés célja és tárgya: 
 

1. A szerződés tárgya a háziorvosi területi ellátási kötelezettséggel működő, 6750 
Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti háziorvosi rendelőben üzemelő 060179 
számú háziorvosi körzet feladatai ellátására vonatkozó, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási 
szerződés megkötése. 



 

2. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ennek 
keretében a felnőtt háziorvosi alapellátásról. 

 

3. Az Önkormányzat a II.2. pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az 
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja 
szerinti egészségügyi szolgáltatóval kívánja ellátni. Az Öotv. 2/B. § (1) bekezdés 
szerinti feladat-ellátási szerződést olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező 
személlyel (illetve ilyen személy személyes közreműködésével működő gazdasági 
társasággal) köti meg, aki a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
egészségügyi államigazgatási szerv (továbbiakban: egészségügyi államigazgatási 
szerv) által kiadott, Algyő Nagyközség 060179 számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátási területére kiterjedő, felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenységre 
vonatkozó, önálló orvosi működtetési joggal rendelkezik (továbbiakban: 
praxisjog). 

 

4. Jelen szerződés alapján Megbízott a Gyevi-Med Egészségügyi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.06-09-025033, székhely: 6750 Algyő, 
Tiszavirág u. 7., képviseletében Dr. Szabó József Attila háziorvos), mint 
egészségügyi szolgáltató. 

 

5. Jelen szerződés alapján a szakorvosi szakképesítéssel rendelkező személy: Dr. 
Szabó József Attila (6750 Algyő, Tiszavirág u. 7., szül.: Gyoma, 1972.09.16., a.n.: 
Albert Róza, adóazonosító jele: 8386090758, onysz.: 62149), aki a jelen 
szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és 
köteles ellátni. 

 

6. Megbízott képviselője kijelenti, hogy az Öotv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
orvosnak minősül. 

 

III. A Felek jogai és kötelezettségei: 
 

1. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a 
feladatellátás finanszírozására az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a 
Megbízott szerződést kössön. 
 

2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Népegészségügyi és 
Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálytól beszerzett engedély, valamint a jelen 
szerződésben és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött 
megállapodásban foglaltak alapján – területi ellátási kötelezettséggel – biztosítja 
a háziorvosi körzet folyamatos működését. 

 

3. A Megbízott háziorvosi tevékenységet végző orvosa ügyeleti rendszerben történő 
részvételre jelen szerződés feladatainak ellátása vonatkozásában nem köteles. 

 

4. A Megbízott a területi ellátási kötelezettséget az orvosszakmai szempontok 
érvényre juttatása és a lakossági, önkormányzati igények figyelembe vétele 
mellett köteles biztosítani. 



 

5. Megbízott képviseletében Dr. Szabó József Attila  kijelenti, hogy a 
szolgáltatásért személyesen felel, az Öotv. 2. § (9) bekezdése értelmében a 
szolgáltatást személyesen és folyamatosan nyújtja, kivételt képez ez alól a 
helyettesítés, szabadság és betegállomány. A Megbízott helyettesítéséről – 
beleértve annak pénzügyi feltételeit – a Megbízott gondoskodik. A Megbízott 
akadályoztatása esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni oly módon, 
hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. A hat hetet meghaladó folyamatos helyettesítésről köteles 
az Önkormányzatot értesíteni. 

 

6. A Megbízott helyettesítő orvosként Lakatos Albertné dr. Tóth Máriát és Törökné 
dr. Kálmán Antónia Nikolett háziorvosokat jelöli meg. 

 

7. A Megbízott háziorvosi tevékenységet végző orvosa köteles figyelemmel kísérni 
és alkalmazni a munkájára vonatkozó jogszabályi előírásokat, az Önkormányzat, a 
Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály, valamint a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő utasításait. 

 

8. A feladatot ellátó Megbízott köteles ellátni – külön jogszabályban foglaltak 
szerint a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakon felül – a 
rendelési idejében hozzáforduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy 
krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulás lassító állapot romlásához vezetne. 

 

9. A Megbízott csak különösen indokolt esetben utasíthatja el orvosválasztás 
esetén annak a személynek a bejelentkezését, akinek lakóhelye az 
Önkormányzat ellátási területén van, azonban ebben az esetben is el kell látnia 
az ellátási területén lakó beteget, ha az ellátatlansága egészséget károsító, vagy 
gyógyulását lassító állapotromláshoz vezetne. 

 

10. A Megbízott a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok 
ellátásához szükséges fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
megkötendő finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. 

 

11. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak az együttműködésre a 
területi ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan 
működésének érdekében. 

 

12. A Megbízott köteles az Önkormányzat felkérésére írásban a jogszabályokban 
előírt adatokat szolgáltatni és tevékenységéről beszámolni. A Megbízott köteles 
az Önkormányzat kérésére minden olyan információt megadni, mely a 
háziorvosi területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

 

13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi körzetében 
munkaszerződés vagy megbízási szerződés keretében a feladatra jogszabályban 
előírt munkaidőben biztosítja a jogszabályoknak megfelelő képesítésű és számú 
egészségügyi személyzetet (asszisztenst). 

 

14. A Megbízott köteles a jogszabályban meghatározott felelősségbiztosítási 
szerződést megkötni. 



IV. A feladatellátás feltételei: 
 

1. A Megbízott a területi ellátási kötelezettségét az Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól az 
Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, kijelölt 
060179. számú háziorvosi körzeti orvosi rendelő ingatlanrészben teljesíti, 
amelyet az Önkormányzat – más egészségügyi szolgáltatóval közösen 
használt ingatlanrészekkel (váró-, mellékhelyiségek, stb.) együtt – 
térítésmentesen biztosít számára a háziorvosi feladatok ellátásának 
időtartamára. 

 

2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi alapellátás 
biztosítása érdekében a háziorvosi rendelőt és annak felszerelési tárgyait, 
műszereit a Megbízott rendelkezésére bocsátja, azokat – leltár szerint – átadja 
a Megbízott részére, amelyeket a Megbízott a szerződés megszűnésekor 
köteles visszaadni, illetve azokkal megfelelően elszámolni. 

 

3. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, külön 
jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket a feladatellátás 
céljából külön térítés nélkül biztosítani köteles, ezért az Önkormányzat 
kötelezettsége a háziorvosi működéshez szükséges jogszabályban előírt eszközök 
beszerzése, valamint azoknak az orvosi tevékenység folyamatos végzéséhez 
szükséges állapotban tartása. 

 

4. Az ingyenesen használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatával 
felmerülő, azzal együtt járó értékcsökkenésért a Megbízott egészségügyi 
szolgáltató nem felel. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a használatba vett 
épület műszaki meghibásodásából eredő üzemeltetési költség többletet (pl. 
csőtörés, elfagyás, vízóra melletti szivárgás stb.) az épület tulajdonosa, azaz az 
Önkormányzat köteles viselni. 

 

5. A rendelő közüzemi díjait és a takarítás költségét az Önkormányzat vállalja. 
 

6. A Megbízott a rendelőt csak rendeltetésének megfelelően használhatja, 
harmadik személynek Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének hozzájárulása nélkül – szabadság betegség, továbbképzés, egyéb 
indokolt távolléte esetén a helyettesítő orvos részére történő átadás 
kivételével – sem állandó, sem ideiglenes jelleggel, semmilyen jogcímen át nem 
engedheti. 

 

7. A helyiségek karbantartását, felújítását az Önkormányzat biztosítja. Megbízott a 
helyiségek átalakítására, bővítésére, más értéknövő beruházások kivitelezésére 
kizárólag az Önkormányzat előzetes engedélyével jogosult. 

 

8. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 40 órát rendel a lakosság 
érdekét figyelembe vevő, általa megállapított, de az Önkormányzattal előzetesen 
egyeztetett rendelési idő szerint, ezen belül munkanapokon legalább 4 órát 
rendel. Sürgős szükség, illetve veszélyeztető állapot esetében – az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározottak szerint – 
házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a fekvőbetegek lakáson történő 
ellátását. 



 

9. A Felek a rendelési időt az Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági 
Főosztálya által jóváhagyott mindenkori rendelési idő alapján határozzák meg, 
amelyet jól látható helyen ki kell függeszteni. 

 

Felek a rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg: 
 

hétfő, szerda: 12:30-tól 16:30-ig; 
kedd, csütörtök, péntek: 7:30-tól 11:30-ig. 

 

10. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátáson túli, a jogszabály 
alapján térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a 
Megbízott saját bevételeként kezeli. 

 

11. A Megbízott köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó 
információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni. 

 

V. A károk viselése, és a szerződés felmondásának lehetősége: 
 

1. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat (háziorvost) ért kár esetén 
az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott finanszírozása keretében 
kapott egy éves összeget. 

 

2. Az Önkormányzatot ért károkozás esetén (amennyiben a Megbízott a 
szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti) a Megbízott kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik. 

 

3. A működéssel kapcsolatosan a Megbízott által harmadik személynek okozott 
kárért a Megbízott saját jogán köteles helytállni, az Önkormányzat ezzel 
kapcsolatos felelősségét kizárja. 

 

4. A szerződést a Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy az legalább 5 (öt) 
évig rendes felmondással nem mondható fel az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése szerint. Ha bármelyik fél igényli, a 
szerződést évente a szerződéskori körülmények változásának függvényében 
felülvizsgálják. A szerződést közös megegyezéssel a Felek bármikor 
módosíthatják.  

 

5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgykörét érintő 
jogszabályi változások a szerződés tartalmát külön megállapodás nélkül is 
módosíthatják. 

 

6. A szerződést a Felek bármelyike legalább hat hónapos felmondási idő mellett 
felmondhatja. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni, a felmondást 
indokolni kell. 

 

Rendkívüli felmondásnak van helye: 
- ha valamelyik fél a megállapodásban foglalt kötelezettségét neki felróható 

okból tartósan, vagy súlyosan megszegi és felszólítás ellenére sem teljesíti, 



- ha a Szolgáltatást végző a jogszabályokban foglalt előírásokat vétkesen 
megszegi, 

- ha a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását 
megszüntette. 

 

7. A Megbízott az egészségügyi alapellátás helyzetéről az önkormányzat éves 
munkaterve szerinti időpontban tájékoztatást ad. 

 

VI. Záró rendelkezések: 
 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

2. A Felek a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen egymás 
közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, s csak ennek eredménytelensége 
esetén fordulnak bírósághoz. A felek megállapodnak abban, hogy az egymás 
közötti egyeztetésnél a szakmai jellegű vitás kérdésekben kölcsönösen 
figyelembe veszik a Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya és 
a Magyar Orvosi Kamara tárgyban adott véleményét. 
 

3. Jelen szerződésből eredő esetleges jogviták elbírálására szerződő Felek a 
perértéktől függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, vagy a Szegedi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 

4. Jelen szerződés 2019. április 1. napjával lép hatályba. 
 

5. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 
 

6. Jelen előszerződés öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült. 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat-ellátási 
szerződést a 82/2019. (III.05.) Kt. határozatával fogadta el. 

 
 
 
Algyő, 2019. március 5. 
 
 
 
   …………………………………….                                    …………………..……….……………. 
Algyő Nagyközség Önkormányzata     Gyevi-Med Kft. 
képv.: Molnár Áron Polgármester               képv.:Dr. Szabó József Attila 

   Megbízott 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: ……………………… 
 
Jogi ellenjegyzés: ……………………………. 


