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ELŐTERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2009. szeptemberi ülésére

Tárgy: Csanytelek I. háziorvosi körzete működtetése

Tisztelt Képviselő- testület!

A  „helyi  önkormányzatokról”  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §-a  (4)  bekezdése,  továbbá  az 
„egészségügyről”  szóló 1997.  évi  CLIV. törvény 152.  §-a (1)  bekezdése alapján  a helyi  önkormányzat  
köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról.

„Az önálló orvosi tevékenységről” szóló 2000. évi II. törvény 2. §-a (1) bekezdése értelmében a háziorvos 
önálló orvosi tevékenységét az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a működtetési jogot  
engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől láthatja el.

„A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez 
szükséges  ingó,  ingatlan  vagyon  és  működtetési  jog  megszerzésének  hitelfeltételeiről”  szóló  18/2000. 
(II.25.) Korm. rendelet 3. §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján – törvényben foglalt kivétellel -  önálló 
háziorvosi tevékenységet végezni csak külön működtetési engedély vagy hatósági bizonyítvány birtokában  
lehet. Ennek megfelelően a működtetési jog megszerzése a jogi előfeltétele annak, hogy az önkormányzat  
valamely orvost háziorvosként foglalkoztasson. 

A  működtetési  engedélyt,  valamint  a  hatósági  bizonyítványt a  háziorvosok,  házi  gyermekorvosok, 
fogorvosok részére  az  előző  bekezdésben említett  18/2000.  (II.25.)  Korm.  rendelet  3.  §  (2)  bekezdése 
szerint az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézete adja ki.

Egészségügyi szolgáltatást „az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról” szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében működési engedély 
birtokában jogosult végezni az egészségügyi szolgáltató (háziorvos). 

A  háziorvosnak működési engedély kérelméhez az egészségügyi  szolgáltatónak a fent nevezett 96/2003. 
(VII. 15.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében mellékelni kell többek között az önkormányzat és  
az egészségügyi kötelezettségét teljesítő egészségügyi szolgáltató között létrejött megállapodást, szerződést.

Az  iskola-egészségügyi  ellátásról  szóló  26/1997.  (IX.  3.)  NM  rendelet  3.  §-a  (1)  bek.  értelmében 
iskolaorvosi feladatokat (többek között) házi orvos láthat el.  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 01.) Korm. r. 16. §-a (1) bek. 
szerint  a  REP az  iskola-egészségügyi  ellátás  finanszírozására  azzal  az  egészségügyi  szolgáltatóval  köt 
finanszírozási  szerződést,  amely  a  területen  lévő  nevelési,  oktatási  intézménnyel  a  feladat  ellátására 
megállapodást kötött.

Az  egészségügyi  szolgáltatás  nyújtására  jogosító  engedélyezési  eljárás  lefolytatása  és  a  működési 
engedélyek kiadása az ÁNTSZ kistérségi intézete feladat- és hatáskörébe tartozik.
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Tisztelt Képviselő- testület!

Önkormányzatunk  a  település  I.  sz.  háziorvosi  körzete  területi  ellátása  működtetésére  a  DABDA  Bt. 
képviselőjével  kötött  ellátási  szerződést,  melynek  értelmében  személyes  közreműködőként  a  háziorvosi 
tevékenységet a jelzett körzetben Dr. Baláspiri Csaba háziorvos látta el. 
Az önálló orvosi tevékenységről  szóló 2000.  évi II.  törvény 2.  §-a (3)  bek.  szerint  a működtetési  jog 
személyhez  kapcsolódó  vagyoni  értékű  jog,  amely  elidegeníthető.  Dr.  Baláspiri  Csaba  háziorvosi  
parxisát  2009.  november  1.  napjával Szentannainé  Dr.  Peitl  Emőke  részére  értékesítette.  A  praxis 
átadásának jogi akadálya nincs.   
A DABDA Bt.  által  személyes  közreműködéssel  megbízott  Dr.  Baláspiri  Csaba  által  ellátott  I.  számú 
háziorvosi körzet működtetése helyileg Csanytelek, Radnóti M. u. 2. szám alatti orvosi kombinátban történt 
és a jövőben is ott történik a csatolt ellátási szerződésben foglalt feltételek szerint.
Az  egészségügyi  szolgáltatást  nyújtó  DABDA  Bt.  a  szóban  forgó  praxis  értékesítésével  az 
önkormányzatunkkal  kötött  személyes  közreműködésre  vonatkozó szerződési feltételnek nem tud eleget 
tenni,  ezért  2009.  október  31.  napjával  az  I.  sz.  háziorvosi  körzet  területi  ellátására  vonatkozó 
szerződést felmondta. 

A háziorvosi praxist átvevő  Szentannainé Dr. Peitl Emőke a háziorvosi és iskola-egészségügyi feladat 
ellátásához  szükséges  szakmai  képesítéssel,  végzettségeiről  szóló  dokumentumokkal,   26  éves 
háziorvosi gyakorlattal rendelkezik. Az önkormányzattal kötendő szerződési feltételeknek megfelel, a 
csatolt  szakhatósági  igazolások  alapján  alkalmas  a  település  lakossága  egészségügyi  alapellátási 
feladatai  végzésére.  Ezt elősegíti  a  községben Férjével  való letelepedése akként,  hogy a Dr.  Baláspiri 
Csaba  által  bérelt  önkormányzati  orvosi  lakás  és  garázs  bérletét   (külön  bérleti  szerződés  szerint) 
kezdeményezi.
A  fent  hivatkozott  vonatkozó  jogszabályok  értelmében,  a  településünkön  élő   3-18  éves  korosztályú 
(nevelési-  oktatási  intézménybe  beíratott)  gyermekek,  ill.  fiatal  felnőttek,  egészségi  ellátására 
önkormányzatunkkal  kötött  szerződését  a  DABDA  Bt.  a  személyes  közreműködését  megszüntető  Dr. 
Baláspiri Csaba háziorvos 2009. október 31. napjával felmondta. 
A  háziorvosi  feladatok  végzését,  (a  területi  ellátási  kötelezettség  és  az  iskola-egészségügyi  feladat)  a 
szerződési feltételek ismeretében vállalta 2009. november 1. napjával, akárcsak a megbízásához, illetve a 
feladatellátáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzését.

Szentannainé Dr. Peitl Emőke orvos jelen előterjesztésben és a hozzá csatolt szerződésekben feltüntetett 
személyes adatai kezeléséhez hozzájárult, zárt ülés tartását nem kéri.

Tisztelt Képviselő- testület!

A fentiekre tekintettel kezdeményezzük a szerződéskötésekre való felhatalmazást, a feladatok ellátására 
vonatkozó megbízással, annak visszavonásáig határozatlan időre.
Indítványozzuk a beterjesztett előterjesztés és a határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli 
elfogadását.

Csanytelek, 2009. szeptember 25.

Tisztelettel:

 Forgó Henrik    Kató Pálné
                           polgármester       jegyző



……/2009. (IX. ….) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek I. háziorvosi körzete működtetése

Határozati   j a v a s l a t

1) Csanytelek  Község  Önkormányzata  képviselő-  testülete  elfogadja  a  DABDA  Bt.   (székhelye: 
Szeged, Pálfy u. 3., fióktelepe Csanytelek, Radnóti u. 2.) képviseletére jogosult által Csanytelek  
Község I. körzet területi egészségügyi alapellátására Csanytelek Község Önkormányzatával kötött  
feladat-ellátási szerződés  felmondását, 2009. október 31. napjával.

2) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete  2009. november hó 1. napjától, annak 
visszavonásáig, határozatlan időre Csanytelek Község I. sz. háziorvosi körzete területi ellátási 
kötelezettséggel  való működtetési  jogával  megbízza az „AURUM” Bt.  (Székhelye: Pogány, 
Hunyadi u. 4.)  vezető tisztségviselőjét Szentannainé Dr. Peitl Emőke orvost az e határozathoz 
csatolt 1. melléklet szerinti szerződésben foglaltak szerint.

3) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete  2009. november hó 1. napjától, annak 
visszavonásáig, határozatlan időre Csanytelek Község  közigazgatási területén élő 3-18 éves 
korosztály  iskola-egészségügyi   feladatainak  ellátásával  megbízza az  „AURUM”  Bt. 
(Székhelye:  Pogány,  Hunyadi  u.  4.)  vezető  tisztségviselőjét  Szentannainé  Dr.  Peitl  Emőke 
orvost az e határozathoz csatolt 2. melléklet szerinti szerződésben foglaltak szerint.

4) A képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozathoz mellékelt (2. és 
3.  pont  szerint)  feladat-ellátási  szerződés,  továbbá  iskola-egészségügyi  ellátási  szerződés 
megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Felelős:   Forgó Henrik polgármester
Beszámolás  határideje: feladat-ellátási  és  iskola-egészségügyi  ellátási  szerződés  megkötését  követő 

képviselő
                                     testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
„AURUM” Bt. képviselője Szentannainé Dr. Peitl Emőke orvos
DABDA Bt. képviselője, Dr. Baláspiri Csaba háziorvos
Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat  Szentesi,  Csongrádi,  Kisteleki  kistérségi  Intézete 
(Szentes)
Dél- alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (Szeged)
Képviselő- testület tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
Irattár



Feladat-ellátási szerződés

háziorvosi tevékenységre

mely létrejött egyrészről Csanytelek Község Önkormányzata (Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.) mint 
megbízó (képviseletében:  Forgó  Henrik  polgármester)  a  továbbiakban  mint  megbízó,  másrészről 
„AURUM” Bt. (Pogány, Hunyadi utca 4.) vezető tisztségviselője Szentannainé Dr. Peitl Emőke  – a 
továbbiakban mint  megbízott között  területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi ellátás  tárgyában 
az alábbi feltételek szerint:

1.) Csanytelek község I. sz. háziorvosi körzete háziorvosi tevékenységét területi ellátási kötelezettséggel 
Szentannainé Dr. Peitl Emőke  (szül.: Pécs, 1953.06. 01., anyja neve: Hűbert Sarolta, Pogány, Hunyadi 
u. 4. sz.  alatti lakos) mint a háziorvosi tevékenység ellátásáért felelős személyesen végzi, aki megfelel a 
háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló módosított 4/2000.(II. 25.) EüM 
rendelet  szerinti  szakképesítésnek,  mivel   tüdőgyógyász  szakorvos  és  háziorvos-tan  tevékenység  
folytatására jogosult.

2.) A megbízó megbízza, a megbízott pedig fenntartás nélkül vállalja Csanytelek község I. sz. háziorvosi 
körzete háziorvosi feladatai ellátását személyesen területi ellátási kötelezettséggel, mely jelen szerződés 
1. sz. melléklete szerinti utcák lakosai egészségügyi alapellátására terjed ki, akként, hogy a háziorvosi  
feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelően látja el.

3.) A  megbízott  vállalja,  hogy  háziorvosi  teendői  ellátásában  való  akadályoztatása  esetén  
(keresőképtelensége miatti táppénz, tartós, de 6 hónapot meg nem haladó igazolt távollét, szabadság 
esetén) a hatályos munkaügyi vonatkozó rendelkezések szerint  önmaga gondoskodik helyettesítéséről  
akként, hogy a helyettesítő orvos is meg kell hogy feleljen a háziorvosra irányuló személyi feltételeknek,  
továbbá úgy, hogy ne okozzon a helyettesítő orvos számára túlzott  megterhelést,  akadályozva saját  
praxisának ellátásában. 

4.) A megbízott vállalja, hogy amennyiben ezen szerződés 3.) pontja szerinti helyettesítésre kerül sor, úgy 
a helyettesítése előtt  –legalább 24 órával előtte- bejelentéssel él  közös megegyezés  szerint (szóban/ 
telefonon/ faxon/e-mailon) a megbízó felé.

5.) A  megbízott  vállalja,  hogy  tartós  távolléte  miatti  helyettesítés  esetén  időben,  a  háziorvosi  körzet  
lakosai  számára hozzáférhető  és  közérthető  módon,  írásos  formában tájékoztatást  nyújt  az  orvosi 
rendelő várójában az általa ésszerűnek tartott módon.

6.) A megbízott vállalja, hogy  háziorvosi tevékenységét az ÁNTSZ illetékes intézete tiszti főorvosa által  
kiadott  érvényes  működési  engedélyében,  a  hatályos  vonatkozó  jogszabályokban  foglaltak  és  jelen  
szerződés  szerint  legjobb  tudással  végzi,  a  háziorvosi  feladatokat  a  mindenkori  szakmai 
követelményeknek megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon látja el.



7.) A megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízónak joga van jelen szerződés 6.) pontja szerinti hatóság 
által kiadott működési engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén ezen hatóságnál a 
háziorvosi  tevékenység  szakmai  vizsgálatának,  ill.  panasz  bejelentés  esetén  annak  kivizsgálása 
kezdeményezésére. 

8.) A megbízott  folyamatosan  szavatol  azért,  hogy háziorvosi  tevékenysége  végzéséhez  szükséges,  az 
önálló orvosi tevékenységről szóló módosított 2000. évi II. törvényben rögzített  működtetési joggal -  
jelen szerződés megkötése és annak hatályban léte alatt – folyamatosan rendelkezik. 

9.) A  megbízott  vállalja,  hogy  amennyiben  az  ÁNTSZ  illetékes  intézete  tiszti  főorvosa  a  megbízott 
számára  általa  kiadott  működtetési  engedélyét,  a  háziorvosi  működtetési  jog  megszerzéséről  és 
visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési 
jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló módosított 18/2000. (II. 25.) Kormányrendelet 8. §-a alapján 
visszavonja, akkor  arról  haladéktalanul  az  erre  vonatkozó  illetékes  szerv  határozata  bemutatásával 
értesíti megbízottat. 

10.)  Megállapodó felek rögzítik a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenységet végző  
megbízott 2009. november 1. napjától esedékes

       rendelési idejét az alábbiak szerint, amely:
hétfőn:                  11,30  -  15.00 óráig;
kedden:               11.30  -  15.00 óráig;
szerdán:                8.00  -  11.30 óráig;
csütörtökön:            8.00  -  11.30 óráig;
pénteken:                 8.00  -  11.30 óráig, illetve
(heti váltásban)     11.30  -  15.00 óráig tart.

11.) A megbízott vállalja, hogy folyamatosan, e szerződés és a feladat ellátására kötelező jogszabály hatálya 
alatti  időn belül,  ellátja a szerződés 10.) pontján túl  (a következő rendelési  ideig  nem halasztható 
orvosi tevékenység végzését) akként, hogy a település közigazgatási területén belül  rendelkezésre áll,  
amely:

hétfőn:                      7.00  -  15 óráig;
kedden:                     7.00  -  15 óráig;
szerdán:                  7.00  -  15 óráig;
csütörtökön:           7.00  -  15 óráig;
pénteken:                7.00  -  15 óráig tart.

12.) A szerződő felek rögzítik, hogy a megbízónak joga van jelen szerződés 10.) és 11.) pontjában foglaltak 
betartása  folyamatos,  ill.  szúrópróbaszerű  ellenőrzésére.  Abban az  esetben,  ha  a  megbízó  ezen két 
ponttól  –  a  megbízott  bizonyítható  szándékos  hibájából  eredő,  vagy  akadályoztatása  bejelentése 
elmulasztása miatt – eltérően végzi háziorvosi tevékenységét, úgy a megbízó ezt a két fél között létrejött  
szerződés megszegéseként értékeli és e szerződés azonnali felmondását kezdeményezheti e szerződés  
22.) pontja szerint.

13.) Szerződő felek rögzítik, hogy a megbízott köteles az OMSZ illetékesével kötött  külön szerződésben 
foglaltak szerinti beosztásnak megfelelően-  központi orvosi ügyeleti feladatok végzésére, amely a hét  
minden napján (beleértve a hétvégéket is)  alapellátási szintű sürgősségi ellátást biztosít,  15.00 órától 
másnap 7.00 óráig. 

14.) A megbízó a háziorvosi feladatellátáshoz szükséges  orvosi rendelőt és annak betegek várakozására 
szolgáló  helyiségét  a  megbízott  rendeltetésszerű  használatába  adja  (jelen  szerződés  hatálya  alatti  
időtartamra)   térítésmentesen.  A  rendelőhöz  tartozó  többi  kiszolgáló  helyiségeket  a  másik  körzet 
háziorvosával  és  a  település  fogszakorvosával  közösen  használhatja,  térítésmentesen,  a  jó  gazda 
gondosságával. 

 
15.) A megbízott  teljes felelősséget vállal  azért,  hogy a háziorvosi  tevékenység végzéséhez szükséges –

vonatkozó  jogszabálynak  megfelelő-   alkalmas  eszközök  folyamatosan  rendelkezésre  álljanak,  ill.  



gondoskodik annak szükségszerű pótlásáról, cseréjéről  saját anyagi eszközei felhasználásával, saját  
kockázatára.

 
16.) A megbízó  vállalja,  hogy a  megbízott  számára  rendeltetésszerű  használatba  adott  e  szerződés  14.) 

pontja  szerinti  helyiségek  állagát  évente  felülvizsgálja,  továbbá  szükség  és  lehetőség  szerint  az 
önkormányzat  költségvetése  terhére,  saját  anyagi  forrásából  fedezi  az  orvosi  rendelő  és  annak 
kiszolgáló  helyiségei  karbantartása  költségeit.  A  megbízott  köteles  a  14.)  pont  szerinti  épületek 
rendeltetésszerű használata során (kármegelőzés szempontjaira tekintettel) az általa tapasztalt műszaki, 
építészeti eltérések esetén a megbízót soron kívül e-mailon/faxon írásban értesíteni).

17.) A megbízó vállalja, hogy az általa kialakított műszaki feltételek rendelkezésre állása után gondoskodik 
egyedi  fogyasztásmérők,  hőmennyiségmérők 14.)  szerinti  helyiségekben való  felszereltetéséről  saját  
költségére, melynek alapján az elkülönített tényleges fogyasztás szerint kerül sor a közüzemi díjak 
megbízott számára való kiszámlázására. 

18.) A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés szerint használatába adott 14.) pont szerinti 
épületeken belül felmerült közüzemi díjak: világítás, fűtés, vízfogyasztás költségeit a közüzemi költség 
kiszámlázását követően, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a teljes összeget, egy-összegben,  
forintban megfizeti.

19.) A  megbízott  vállalja,  hogy  az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő 
finanszírozásának részletes szabályairól  szóló módosított  43/1999. (III.  3.) Kormány rendelet 8. §-a 
alapján  a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat finanszírozására közvetlenül a  
Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral (REP) szerződést köt. 

20.) A szerződő felek  rögzítik,  hogy a  megbízott  által  ellátott  háziorvosi  körzetbeli  tevékenysége  után 
juttatott finanszírozás teljes összegét – 2009. november 1. napjával - a megbízottra engedményezi. A 
megbízó  ezen  nyilatkozatát  a  REP   felé  a  megbízott  számára  való  finanszírozása  egyszerűsítése 
érdekében teszi.

21.) A  szerződő  felek  megegyeznek  abban,  hogy  jelen  szerződést  úgy  a  megbízott,  mint  a  megbízó 
felmondhatja,  külön  indokolás  nélkül  –írásban-   30  napos  felmondási  idő  mellett  akkor,  ha  e 
szerződésben vállalt,  ill.  vonatkozó jogszabályokban foglalt  kötelezettségét,  ill.  kötelezettségeit  neki 
felróhatóan  szándékosan,  vagy  akár  gondatlanságából  eredően,  de  vétkesen  megszegi,  hibásan, 
késedelmesen,  vagy  egyáltalán  nem  teljesíti.  A  felmondás  a  szerződést  megszünteti.  A  jelen 
szerződésből eredő kötelezettség elmulasztása, ill. késedelem akkor valósul meg, ha az arra kötelezett 
szerződött  fél  nem  teljesíti  azokat  az  intézkedéseket,  vagy  nem  tesz  nyilatkozatokat,  amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az arra kötelezett elvárásnak megfelelően teljesíteni tudjon. A szándékosan, 
vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegésért való felelősséget nem lehet kizárni. 

22.) Jelen szerződésben nem szabályozott  kérdésekben elsősorban a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről  szóló többször módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, a vonatkozó 
további szakmai rendeletekben, szerződésekben, szakmai követelményeket előíró mindenkori hatályos 
szabályokban,  valamint  a  Polgári  Törvénykönyv  ide  vonatkozó  rendelkezéseiben  foglaltakat  kell 
alkalmazni.

23.) A  megállapodó  felek  rögzítik,  hogy  e  szerződésből  eredő  vita  esetén  peren  kívüli  egyeztetésre 
törekednek, ennek hiányában, (bármelyik fél elzárkózása esetén) a vita eldöntésére a Csongrád Városi 
Bíróság  illetékes.

24.) Ezen  szerződés  4  eredeti  példányban  készült,  melyből  3  példány  megbízott,  1  példány  megbízó 
példánya.

25.)Jelen  szerződést  felek  elolvasták,  értelmezték  azt,  s  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt 
helybenhagyólag írták alá.



C s a n y t e l e k, 2009. szeptember 30.

……………………………………………….                  ………………………………………………
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-                  „AURUM” Bt. vezető tisztségviselője
testülete nevében, képviseletében eljáró            Szentannainé  Dr.  Peit  Emőke  háziorvos 
megbízott                     
Forgó Henrik polgármester   megbízó     Ph.

  Ph.                             

A szerződést készítette és ellenjegyezte: ……………………………………………
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-

   testülete felkérése alapján
    Kató Pálné az önkormányzat jegyzője 

  Ph.

Feladat-ellátási szerződés

iskola-egészségügyi ellátás végzésére

mely létrejött egyrészről Csanytelek Község Önkormányzata (Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.) mint 
megbízó (képviseletében:  Forgó  Henrik  polgármester)  a  továbbiakban  mint  megbízó,  másrészről 
„AURUM” Bt. (Pogány, Hunyadi utca 4.) vezető tisztségviselője Szentannainé Dr. Peitl Emőke  – a 
továbbiakban mint  megbízott között  iskola-egészségügyi  ellátás  végzése  tárgyában  az  alábbi  feltételek 
szerint:

1) A megbízó megbízza, a megbízott pedig fenntartás nélkül vállalja az iskola-egészségügyi feladatok 
ellátását a nevelési, oktatási intézményekben a vonatkozó jogszabályi és szakmai feltételek teljes 
betartásával 2009. november hó 1. napjától határozatlan időre.
Oktatási, nevelési intézmények:

- Csongrádi  Kistérség  Egyesített  Alapfokú  Oktatási  Intézménye  Szent  László  Általános 
Iskola tagintézménye (Csanytelek, Szent László u. 4/a),

- Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 
tagintézménye (Csanytelek, Kossuth u. 12.)

2) Az iskola- egészségügyi tevékenységet Szentannainé Dr. Peitl Emőke (szül.: Pécs, 1953. 06. 01., 
anyja neve: Hűbert Sarolta, Pogány, Hunyadi u. 4. sz. alatti lakos) háziorvos végzi.



3) Iskola-egészségügyi  szolgálat  működési  feltételeit  az  „AURUM”  Bt.  biztosítja  a  Csanytelek, 
Radnóti u. 4. sz. alatti I. háziorvosi körzet rendelőjében.

4) Rendelési idő: minden hét keddi napján 8,30 órától 9,30 óráig.

5) A megbízott teljes felelősséget vállal azért, hogy az iskola-egészségügyi tevékenység végzéséhez 
szükséges –vonatkozó jogszabálynak megfelelő-  alkalmas  eszközök folyamatosan rendelkezésre  
álljanak,  ill.  gondoskodik  annak  szükségszerű  pótlásáról,  cseréjéről  saját  anyagi  eszközei  
felhasználásával, saját kockázatára.

6) A megbízott  vállalja,  hogy az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló módosított 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 20. §-
a  alapján   iskola-egészségügyi  szolgálat  finanszírozására  közvetlenül  a  Regionális  
Egészségbiztosítási Pénztárral (REP) szerződést köt. 

7) A szerződő felek rögzítik, hogy a megbízott által ellátott iskola-egészségügyi  tevékenysége után 
juttatott finanszírozás teljes összegét – 2009. november 1. napjával - a megbízottra engedményezi. 
A megbízó ezen nyilatkozatát a REP felé a megbízott számára való finanszírozása egyszerűsítése 
érdekében teszi.

8) A szerződő felek megegyeznek abban,  hogy jelen szerződést  úgy a megbízott,  mint  a megbízó 
felmondhatja,  külön  indokolás  nélkül  –írásban-   30  napos  felmondási  idő  mellett  akkor,  ha  e 
szerződésben  vállalt,  ill.  vonatkozó jogszabályokban  foglalt  kötelezettségét,  ill.  kötelezettségeit 
neki felróhatóan szándékosan, vagy akár gondatlanságából eredően, de vétkesen megszegi, hibásan, 
késedelmesen,  vagy  egyáltalán  nem  teljesíti.  A  felmondás  a  szerződést  megszünteti.  A  jelen 
szerződésből  eredő  kötelezettség  elmulasztása,  ill.  késedelem  akkor  valósul  meg,  ha  az  arra 
kötelezett  szerződött  fél  elmulasztja  azokat  az  intézkedéseket,  vagy  nyilatkozatokat,  amelyek 
szükségesek  ahhoz,  hogy  az  arra  kötelezett  elvárásnak  megfelelően  teljesíteni  tudjon.  A 
szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegésért való felelősséget nem lehet 
kizárni. 

9) A megállapodó felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő vita esetén peren kívüli egyeztetésre 
törekednek,  ennek hiányában,  (bármelyik  fél  elzárkózása esetén)  a vita  eldöntésére a Csongrád 
Városi Bíróság  illetékes.

10) Ezen szerződés 4 eredeti  példányban készült,  melyből  3 példány megbízott,  1 példány megbízó 
példánya.

11) Jelen  szerződést  felek  elolvasták,  értelmezték  azt,  s  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt 
helybenhagyólag írták alá.

C s a n y t e l e k, 2009. szeptember 30.

……………………………………………….                  ………………………………………………
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-                 „AURUM” Bt. vezető tisztségviselője
testülete nevében, képviseletében eljáró           Szentannainé  Dr.  Peitl  Emőke  háziorvos 
megbízott
Forgó Henrik polgármester  megbízó                     Ph.

  Ph.                             



A szerződést készítette és ellenjegyezte: ……………………………………………
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-

   testülete felkérése alapján
   Kató Pálné az önkormányzat jegyzője   

Ph.


