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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. áprilisi ülésére 

 
Tárgy: Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a háziorvosi ellátás, mint egészségügyi alapellátás működtetése az Mötv. 13. § 
(1) bekezdés 4. pontja értelmében az önkormányzat kötelező feladata. A Képviselő-testület 70/2012. (X. 12.) 
Ökt határozatával döntött arról, hogy az I. körzet háziorvosi tevékenységet a praxis betöltetlensége okán, 
helyettesítés címén 2012. november 1. napjától 2013. október 31. napjáig, a II. sz. háziorvosi feladatokat ellátó 
Dr. Stengl Éva háziorvos által láttatja el, a vele kötött feladat-ellátási szerződések szerint. 
A Képviselő-testület a 70/2012. (X. 12.) Ökt határozata 4.) pontjában felhatalmazást adott az I. sz. háziorvosi 
körzet háziorvosi feladatainak elláttatása érdekében tárgyalás folytatására.  
Dr. Hornyák Edina aneszteziológus orvos vállalta az I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak területi 
ellátási kötelezettséggel való ellátását és az iskola-egészségügyi feladatok  ellátását a jogerős hatósági engedélyek 
birtokában legkésőbb 2013. július 01. napjától.  
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (3) bekezdés szerint a működtetési jog 
személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely elidegeníthető. A praxis átadásának jogi akadálya nincs.    
A házirvosi ellátás Csanytelek, Radnóti M. u. 2. szám alatti orvosi kombinátban történt és a jövőben is ott 
történik a csatolt ellátási szerződésben foglalt feltételek szerint. 
 
Dr. Hornyák Edina orvos jelen előterjesztésben és a hozzá csatolt szerződésekben feltüntetett személyes adatai 
kezeléséhez hozzájárult, zárt ülés tartását nem kérte. 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján „az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az önkormányzattal 
megkötött feladatellátási szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is 
elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat az a szakorvos, aki aneszteziológia és intenzív 
terápia szakképesítéssel rendelkezik. Háziorvostan szakképesítés nélkül a háziorvosi tevékenység  annak 
megkezdésétől megkezdésétől számított legfeljebb 5 évig végezhető. A háziorvosi tevékenység megkezdése előtt 
a szakorvos a képzésre az Országos Alapellátási Intézettel szerződést köt. 
A háziorvosi praxist átvevő  Dr. Hornyák Edina háziorvos háziorvostan szakképesítéssel jelenleg nem 
rendelkezik. Rendelkezik viszont anaesthesiológiai – intenzív therápia szakorvosi szakképesítéssel és 
a háziorvostan szakképesítés megszerzése érdekében a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központja a képzésre való jelentkezését elfogadta. 
Dr. Hornyák Edina a 

- szakmai képesítésséről, végzettségeiről szóló dokumentumokat,  
- a munkaköri orvosi alkalmassági véleményt,  
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, működési nyilvántartási igazolványát 
- szakmai felelősségbiztosítási szerződését becsatolta. 

Fentiek alapján az önkormányzattal kötendő feladat ellátási szerződési feltételeknek megfelel, a csatolt 
szakhatósági igazolások alapján alkalmas a település lakossága egészségügyi alapellátási feladatai 
végzésére. A háziorvosi feladatok (a területi ellátási kötelezettség)  és iskola-egészségügyi feladatok végzését, a 
szerződési feltételek ismeretében vállalta 2013. július 1. napjával, akárcsak a megbízásához és a feladatellátáshoz 
szükséges hatósági engedélyek beszerzését, finanszírozási szerződés kötését és egyéni vállalkozói engedélye 
bemutatását. 
Támogatjuk Dr. Hornyák Edina Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézeténél működési engedély kérelmének 
(2013. 07. 01. napjától határozatlan időre) benyújtását, az önkormányzat számára  a Népegészségügyi Intézet által 

  



kiadott működési engedély 2013. július 30. napjával való megszüntetése mellett és az OEP-pel kötött 
finanszírozási szerződés 2013. május 31. napjával felmondásával.  
A fentiekre tekintettel kezdeményezzük (a felsorolt jogszabályhelyek alapján) Dr. Hornyák Edina egyéni vállalkozó 
háziorvos 2013. június 01. napjától határozott időre (a háziovosi szakvizsga megszerzéséig, legfeljebb 2018. május 31. 
napjáig) való megbízását Csanytelek Község I. sz. háziorvosi körzete háziorvosi feladatainak ellátására az alábbi 
jogszabályhelyek tudatában: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § és 20. § (1) bekezdése 4. 
pontja, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése szerint: a helyi 
önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (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. § (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 a Szentesi Járási 
Hivatal Járási Népegészségügyi 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 egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési engedélyek 
kiadása a Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete feladat- és hatáskörébe tartozik. 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 
Indítványozzuk a beterjesztett előterjesztés,  a határozati javaslat és a feladat ellátási szerződés megvitatását és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. április 16. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

 Forgó Henrik         Kató Pálné 
                            polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
……/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július hó 1. napjától, annak 

visszavonásáig, határozatlan időre térítésmentesen átadja Csanytelek Község I. sz. háziorvosi 
körzete praxisjogát Dr. Hornyák Edina (Szeged, Hosszú utca 56.)  háziorvosnak és egyben 
megbízza  területi ellátási kötelezettséggel való működtetés jogával  iskola egészségügyi 
feladatokkal, az e határozathoz csatolt  1. és 2.  melléklet szerinti szerződésben foglaltak 
szerint (Csanytelek, Radnóti utca 2. sz. alatti rendelőben)   azzal a kikötéssel, hogy a területi ellátási 
kötelezettség megszűnésekor a háziorvosi praxisjog az önkormányzatra térítésmentesen 
visszaszáll. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozathoz mellékelt feladat-
ellátási szerződés megkötésére és a Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete és az OEP 
Dél-alföldi Területi Hivatala felé a további szükséges intézkedések megtételére (Dr. Stengl Éva 
háziorvos I. körzet háziorvosi helyettesítésére irányuló működési engedély és finanszírozási szerződés 
felmondására 2013. 06. 31. napjával). 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos, feladat-ellátási szerződés kötésére azonnal 
Felelős:     Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: feladat-ellátási szerződés megkötését követő képviselő-testületi ülés 
                                     

 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Hornyák Edina háziorvos (Szeged) 
- Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet (Szentes) 
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

Feladat-ellátási szerződés 
 

mely létrejött egyrészről Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (6647 Csanytelek, 
Volentér János tér 2.) képviseli: Forgó Henrik polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), 
másrészről Dr. Hornyák Edina vállalkozó háziorvos (anyja neve: Tihanyi Márta, szül. helye: Szeged I., ideje: 
1962. augusztus 27. Szeged, Hosszú utca 56. sz. alatti lakos), mint feladatellátó (továbbiakban: Feladatellátó) 
között a Csanyteleki I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi feladatok ellátása tárgyában alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek szerint: 
 

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy személyes közreműködéssel a Feladatellátó vállalja az 
Önkormányzat (Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjába foglalt) közfeladatába tartozó I. sz. háziorvosi körzet 
háziorvosi alapellátás keretében  Csanytelek község érintett lakosságára irányuló területi ellátási kötelezettségének 
biztosítását 2013. július 1-jétől határozott időre, előreláthatólag 2018. június  30. napjáig (a háziorvosi szakvizsga 
megszerzéséig) terjedő időre. 
 

2.) Megbízó felmentést ad a településen fennálló ellátási érdekből  Dr. Hornyák Edina háziorvos számára a 
háziorvostan szakorvosi szakképzés megszerzésére 2018. június 30. napjáig. 
 

3.) Jelen szerződés hatályba lépésének napjától a fent írt időtartamra Megbízó átadja, Feladatellátó átveszi 
az I. sz. háziorvosi körzet ellátási kötelezettségét és az ahhoz tartozó ingó- és ingatlan vagyont 
rendeltetésszerű használatba, amely e feladat-ellátási szerződés hatálya alatt áll Feladatellátó 
rendelkezésére, melyet harmadik félnek átengedni - a helyettesítés idejét kivéve – csak a Megbízó 
engedélyével lehet. 

 
4.) Feladatellátó a háziorvosi tevékenységét  Csanytelek, Radnóti utca 2. sz. alatti I. sz. háziorvosi körzet 

rendelőjében a Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet által praxisjog alapján 
kiadott jogerős működési engedélyében jóváhagyott rendelési időben, az ott lévő eszközökkel 
látja el, saját kockázata és felelősségbiztosítása terhére.  
Rendelési idő: 
  hétfő:   11:30-15:00 óráig, 
  kedd:   11:30-15:00 óráig, 
  szerda:   08:00-11:30 óráig, 
  csütörtök:  08:00-11:30 óráig, 
  péntek:   08:00-11:30 óráig, illetve heti váltásban 11:30-15:00 óráig. 

 
5.) Feladatellátó vállalja, hogy a feladatok ellátását a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti tárgyi 

feltételek, személyi feltételek és szakmai környezet megteremtésével, saját és a szakasszisztens 
továbbképzésével biztosítja. Vállalja továbbá, hogy a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges – a 
mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott minimumfeltételek szerinti eszközöket  (a 
Megbízóval együttműködve)  biztosítja és saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök 
működőképes rendelkezésre állásáról. 

 
6.) Feladatellátó helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – saját maga köteles 

gondoskodni, a 3.) pontban írt jogerős működési engedélyben foglaltak szerint. 
 

7.) Feladatellátó a feladatellátásban való akadályoztatása (betegség, egyéb halaszthatatlan ok miatti távolléte 
esetén) haladéktalanul köteles Megbízót e tényről (e-mail, telefon, fax, vagy személyesen) értesíteni és e 
szerződés 5.) pontjában írtak szerinti helyettesítéséről soron kívül intézkedni. 
 

8.) Feladatellátó köteles az ellátással kapcsolatos valamennyi vonatkozó hatályos jogszabályban előírt 
nyilvántartást vezetni és a szükséges adatszolgáltatásokat a megadott módon és határidőig teljesíteni, 
melynek elmaradásából eredő kár Feladatellátót terheli. 

 
9.) A felek megállapodnak abban, hogy 2013. július hó 01. napjától  a feladat ellátásáért járó OEP 

finanszírozás havi teljes összege a Feladatellátót illeti, a Feladatellátó és az OEP között létrejött 
finanszírozási szerződés szerint. 
 



10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézet működési jogerős engedélye, a vonatkozó mindenkori hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Ptk. szerződésre és kártérítésre vonatkozó előírásai az 
irányadók. 
 

11.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében peren 
kívüli tárgyalással rendezik a vitás kérdéseket, annak eredménytelensége esetén az illetékes Járásbíróság 
döntése a mérvadó. 

 
12.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Feladatellátó 6 hónapos felmondási idő 

biztosításával mondhatja fel írásban a Megbízóhoz benyújtott nyilatkozatában. 
 

13.) Amennyiben a Feladatellátó e feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízó írásbeli 
felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, a Feladatellátó háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszíti, e szerződésből eredő kötelezettségét megszegi, (így különösen ha 
fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget) felmondásra okot adó körülményként értékel a 
Megbízó. 

 
14.) A felek e szerződést mint akaratukkal és szándékukkal mindenben megegyezőt saját kezű aláírásukkal 

hitelesítik, amely szerződés két eredeti példányban készült, melynek 1. eredeti példánya a Feladatellátót, 
2. eredeti példánya a Megbízót illeti. 

 
 
Csanytelek, 2013. április 26. 
 
 
 
 

Forgó Henrik     Dr. Hornyák Edina 
  polgármester     háziorvos 
 
  Megbízó     Feladatellátó 
Csanytelek Község Önkormányzata    
  nevében      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet 
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 Dr. 
Hornyák Edina vállalkozó háziorvos  – a továbbiakban mint Megbízott között iskola-egészségügyi ellátás végzése 
tárgyában az alábbi feltételek szerint: 
 

1.) A Megbízó megbízza, a Megbízott pedig vállalja az iskola-egészségügyi feladatok ellátását a nevelési, 
oktatási intézményekben a vonatkozó jogszabályi és szakmai feltételek teljes betartásával 2013. július hó 
1. napjától határozatlan időre. 
Oktatási, nevelési intézmények: 

- Szent László Általános Iskola t (Csanytelek, Szent László u. 4/a), 
- Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda  (Csanytelek, Kossuth u. 12.) 

 
2.) Az iskola- egészségügyi tevékenységet Dr. Hornyák Edina (szül.: Szeged I., 1962. 08. 27., anyja neve: 

Tihanyi Márta, Szeged, Hosszú u. 56. sz. alatti lakos) háziorvos végzi. 
 

3.) Iskola-egészségügyi szolgálat működési feltételeit a Dr. Hornyák Edina háziorvos 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 és 
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 az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Területi 
Igazgatóságával (OEP) szerződést köt.  

 
7.) A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott által ellátott iskola-egészségügyi tevékenysége után juttatott 

finanszírozás teljes összegét – 2013. július 1. napjával - a Megbízottra engedményezi. A Megbízó ezen 
nyilatkozatát az OEP 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,  vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségét, 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 az illetékes 
Járásbíróság jogosult.   



 
10.) A felek e szerződést mint akaratukkal és szándékukkal mindenben megegyezőt saját kezű aláírásukkal 

hitelesítik, amely szerződés két eredeti példányban készült, melynek 1. eredeti példánya a Feladatellátót, 
2. eredeti példánya a Megbízót illeti. 

 
 
Csanytelek, 2013. április 26. 
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