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1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Szabó Marianna Alice háziorvos, a Rét Sors Bona Kft. képviselője 2021. május 20-án érkezett, 
2021. május 17-i keltezésű levelében felmondta az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést.  
 
Egy jóval korábbi levében Dr. Szabó Marianna Alice – tévesen – felmondta az önkormányzattal kötött  
munkaviszonyát. 
 
A dátumok keveredtek, ezért kértük a Doktornőt, hogy jelölje meg, hogy mely nappal kívánja felmon-
dani a szerződést. Felhívásunkra válasz nem érkezett.  
 
A jelenleg hatályos Feladatellátási szerződést a Képviselő-testület 2013. szeptember 6-i ülésén hagyta 
jóvá. A szerződés 24./ pontja értelmében „A szerződő felek a jelen feladat-ellátási szerződést határo-
zatlan időre kötik. A szerződés a másik félhez írásban intézett, indoklással ellátott  felmondással meg-
szüntethető, a  felmondási idő 6 hónap. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szerződésben 
vállalt feladatát folyamatosan teljesíteni. 
A Megbízó a szerződést indoklással felmondja, ha a Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályokban foglalt, mű-
ködésre vonatkozó előírásokat, továbbá, ha a háziorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésé-
re való jogosultságát bármely okból elveszti.” 
 
Az 1. számú háziorvosi körzetben a helyettesítés jelenleg biztosított, Dr. Kramlik Annamária jelezte, 
hogy a praxisgot meg kívánja vásárolni Szabó doktornőtő. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 24.  
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  

 
1.  pontban részletezve 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. …….) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rét Sors Bona Egés-
zségügyi Bt. feladat-ellátási szerződés felmondásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Feladat-ellátsi szerződést 2021. …………………. nappal elfogadja. 
 
 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
      jegyző 
 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. (képviselő: 
Mezőfi Zoltán) - mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről Rét Sors Bona Egészségügyi 
Betéti Társaság, (cégbejegyzési szám: Cg. 12-06-004808, statisztikai számjel: 21902873-8512-212-
12, adószám: 21902873-1-12) székhely: 2651 Rétság, Radnóti út 13. I. em. 3. (képviselő: Dr. Szabó 
Marianna Alice, háziorvos), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az I. sz. háziorvosi kör-
zet feladatainak vállalkozás keretében történő működtetésére az alábbi feltételekkel: 
 
1./ A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pont-
jában foglalt, jelen szerződés 2./ pontjában körülírt egészségügyi alapellátási feladatok ellátását- figye-
lembe véve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) Eü.M. 
rendelet 1.§ (1) bekezdés b.) pontját- a fent meghatározott körzetben átadja a Megbízottnak, aki a 
megbízást elfogadja és a háziorvosi feladatokat, a körzet működtetését, területi ellátási kötelezettség-
gel, egészségügyi vállalkozás keretében ellátja. 
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2./  A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Rétság Város Önkormányzat 7/2005. (IV. 1.) számú 
rendeletében meghatározott I. számú háziorvosi körzetben folyamatos háziorvosi ellátást nyújt a házi-
orvosi tevékenységről szóló mindenkori hatályos jogszabályok, a Megbízó   vonatkozó döntései, e fe-
ladat-ellátási szerződés, valamint a szakmai szabályok szerint a 14. életévüket betöltött személyek 
számára, egészségi állapotuk megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. Az I. 
számú háziorvosi körzet székhelye Rétság, ellátási területe Rétság város Rákóczi út páros oldala felőli 
településrész és Tolmács község. 
 
3./  A Megbízó kiköti, a Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott orvosi 
tevékenységet- az indokolt távollét miatti helyettesítés esetét kivéve- a Megbízott kizárólag személye-
sen folytathatja, maga helyett más orvost nem alkalmazhat. A Magyar Orvosi Kamara Nógrád Megyei 
Szervezete által Dr. Szabó Marianna Alice háziorvos részére kiadott, működtetési jogra vonatkozó ha-
tósági bizonyítvány száma: HB-66/2001. 
 
4./  A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói jogviszonyával összefüggően bekövet-
kezett mindennemű változást, az erre vonatkozó jognyilatkozat megtételétől számított három munka-
napon belül, a Megbízónak írásban bejelenti. 
 
5./  A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatok elvégzésére, munkanapokon, 
naponta 8-16 óráig áll rendelkezésre. A rendelési időt a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A 
rendelési idő módosítására csak a Megbízóval történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor. A Megbí-
zott a csatolt községben is biztosítja az 1. számú mellékletben rögzített rendelési idők betartását. 
 
6./  A Megbízó hozzájárul, hogy a háziorvosi ellátás működéséhez szükséges finanszírozási szerző-
dést a Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkösse. 
 
7./  A Megbízott saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján vesz részt a 
rétsági központi orvosi ügyeleti szolgálatban. 
 
8./  A Megbízott akadályoztatása esetén a vállalt feladatainak ellátásáról helyettes útján köteles gon-
doskodni. A helyettesítés tényét, időpontját és a helyettesítő orvos nevét a Megbízó felé előzetesen, 
de legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor, jeleznie kell. A helyettesítést csak olyan orvos láthatja el, 
aki a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételeknek megfelel. A helyettes orvos díjazásáról a Meg-
bízottnak kell gondoskodnia. A Megbízott köteles a Megbízóval előzetesen egyeztetni azokat az 
eseményeket, amelyek tervezhetők és a háziorvosi feladatok ellátását érintik (pl. szabadság, tovább-
képzés). 
 
9./ A Megbízott a háziorvosi tevékenységének végzése során köteles a vonatkozó jogszabályokban 
előírt számú és képzettségű szakdolgozót foglalkoztatni. 
 
10./ A Megbízó az I. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásához a szükséges helyiségeket 
Rétságon a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. tulajdonában álló, Rétság, 
Laktanya út 5. sz. alatt levő Járóbeteg-szakellátó Központban, míg Tolmácson a Tolmács Községi Ön-
kormányzat tulajdonában álló, Tolmács, Tolmácsi u. 94. sz. alatt levő közös használatú épületben biz-
tosítja. 
A Megbízó a háziorvosi ellátást szolgáló berendezéseket, felszerelési tárgyakat, eszközöket és mű-
szereket, a jelen szerződés 2. számú mellékletében részletezett leltár szerint, térítésmentesen a 
Megbízott használatába adja. 
A Megbízott a használatába adott ingó és ingatlan vagyontárgyakat köteles a tőle elvárható gondos-
sággal megőrizni és azokat rendeltetésszerűen használni. 
A Megbízó az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, külön jogszabályban meghatározott 
szakmai minimumfeltételeket a feladatellátás céljából a rétsági rendelőben külön térítés nélkül biztosít-
ja. 
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A térítésmentesen használatba adott tárgyi eszközök, műszerek karbantartásáról, szükség esetén ja-
víttatásáról a Megbízott gondoskodik, de azok rendeltetésszerű használatával felmerülő, azzal 
együttjáró értékcsökkenésért a Megbízott nem felel. 
 
11./ A Megbízott köteles gondoskodni a használatába adott rendelők és egyéb helyiségek takarításá-
ról, tisztántartásáról és szükség szerinti belső karbantartásáról (pl. festés, meszelés, elektromos-és 
vízszerelvények, valamint zárak javításáról, cseréjéről). 
 
12./ A háziorvosi rendelőket magában foglaló épületek külső részeinek karbantartásáról, esetleges 
felújításáról, a víz-és áramellátási rendszerek épületen kívüli szakaszainak és a fűtési rendszereknek 
az üzemképes állapotban tartásáról az épületek tulajdonosai kötelesek gondoskodni. 
 
13./ A Megbízó térítési díj ellenében gondoskodik a veszélyes hulladékok elszállításáról és megsem-
misítéséről. 
 
14./ A Megbízott használatába adott rendelők és egyéb helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos költ-
ségek a Megbízottat terhelik az alábbiak szerint: 

- telefon és Internet 100%-a 
- a Járóbeteg-szakellátó Központban a megkötött bérleti szerződés szerinti „bérleti díj” 100%-a 

(ez tartalmazza a fűtés, áram, víz-és csatorna használat költségeit) 
- a tolmácsi rendelő épületében az orvosi rendelőkre eső áram-,víz-és fűtési díj 4/5-e 

 
15./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által leszámlázott költségeket nyolc na-
pon belül kiegyenlíti. Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kerül felszámí-
tásra. 
 
16./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy a használatába adott vagyontárgyakat csak a Megbízó előze-
tes hozzájárulásával adhatja további használatra. 
 
17./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megszűnése esetén a használatába adott 
ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat leltár szerint, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
a Megbízó részére vissza kell adnia. 
 
18./ A Megbízó által végrehajtott esetleges körzethatár-módosítás miatt bekövetkezett, és a Megbízot-
tat emiatt ért kár esetén, a Megbízót kártalanítási kötelezettség terheli. A kártalanítás mértékét a szer-
ződő felek, a körzet méretének csökkentése esetén, a körzetből a módosítás miatt kikerült betegek 
arányában állapítják meg, a háziorvosi körzet előző éves OEP finanszírozására vetítve, abból kiindul-
va. A körzethatár-módosítás miatti kártalanítás kifizetése a módosítás életbe lépését követő 30 napon 
belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kerül felszámításra. 
 
19./ A Megbízott kötelezi magát arra, hogy késedelem nélkül bejelenti a Megbízónak, ha a körzet 
fenntartása és folyamatos működése bármilyen ok miatt veszélybe kerülne. 
 
20./ A Megbízó ellenőrizheti a jelen szerződésben a Megbízott által vállalt kötelezettségek teljesítését. 
Az ellenőrzés keretében a Megbízott a Megbízó számára rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez 
szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést, kivéve az egyes betegekre 
vonatkozó egészségügyi dokumentációt, továbbá az egyéb, személyes adatot vagy orvosi titkot tartal-
mazó iratokat, adathordozókat. 
 
21./ A Megbízott az egészségbiztosítási finanszírozásból származó bevételét csak az egészségbizto-
sítási finanszírozásra  vonatkozó jogszabályokban, valamint a finanszírozási szerződésben meghatá-
rozott feladatokra használhatja fel. 
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22./ A Megbízott a Megbízó kérésére minden évben, a tárgyévet követő év május 31-ig írásban be-
számol a Megbízónak az egészségügyi közszolgáltatás teljesítéséről, és megküldi az erre vonatkozó 
gazdálkodási beszámolót, melynek mellékleteként részletezni köteles bevételeit és kiadásait. 
 
23./ A Megbízott haladéktalanul írásban jelenti a Megbízónak, ha 60 napon túli lejárt köztartozása, 
kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van. 
 
24./ A szerződő felek a jelen feladat-ellátási szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés a másik 
félhez írásban intézett, indoklással ellátott  felmondással megszüntethető, a  felmondási idő 6 hónap. 
A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szerződésben vállalt feladatát folyamatosan teljesíteni. 
A Megbízó a szerződést indoklással felmondja, ha a Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályokban foglalt, mű-
ködésre vonatkozó előírásokat, továbbá, ha a háziorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésé-
re való jogosultságát bármely okból elveszti. 
 
25./ A szerződő felek a jelen feladat-ellátási szerződést szükség szerint felülvizsgálják. 
 
26./ A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő estleges vitás kérdéseket 
közös megegyezéssel, elsősorban peren kívül rendezzék. Megegyezés hiányában a vitás kérdések 
eldöntésére kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság illetékességét. 
 
27./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó hatályos jog-
szabályok az irányadók. 
 
28./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 4./, 8./, 19./, 22./ és 23./ pontjaiban rögzített 
jelentést illetve bejelentést a Polgármesteri Hivatalnak- Rétság, Rákóczi út 20.- címezve teljesíti. 
 
29./ A feladat-ellátási szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……………… számú határozatával hozzájárult. 
Jelen feladat-ellátási szerződés megkötésével hatályát veszti a Rét Sors Bona Egészségügyi Betéti 
Társasággal 2004. március 2. napon  megkötött és 2004. augusztus 27. napon módosított megbízási 
ill. használatba adási szerződés. 
 
30./ Ezen feladat-ellátási szerződést a szerződő felek elolvasást és közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Rétság, 2013. …………   … 
 
 
 
 
 
  ……………………………..                                            ………………………………. 
                Megbízó                                                                             Megbízott 
 
 
 

 




