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ELŐTERJESZTÉS 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére 

 
Tárgy: Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 
 feladatátadási/átvállalási szerződés módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület 2011. júniusi ülésén a 37/2011. (VI. 10.) Ökt 
határozatával döntött arról, hogy a központi orvosi ügyelet feladat ellátása jogával 2011. július 01. napjától 
megbízza a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t (Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.) és 
felhatalmazta Forgó Henrik polgármester urat a feladatátadási/átvállalási szerződés aláírására. A 
feladatátadási/átvállalási szerződést a Csongrádi Kistérséghez tartozó települések ezen időponttól egy 
szerződésben kötötték meg.   
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. §-a az egészségügyi 
alapellátás körébe sorolja a központi orvosi ügyelet biztosítását, melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja az önkormányzat kötelező feladataként 
határoz meg. 
Tekintettel arra, hogy 2013. július 01. napjától e szerződés nem köti a Csongrádi kistérség településeit 
Csongrád Város önkormányzatához ezért célszerű a központi orvosi ügyeli ellátás biztosításáról szóló 
feladatátadási/átvállalási szerződéseket az érintett településeknek külön-külön megkötni a feladatellátó Dr. Szarka 
Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel.  
Az újonnan megkötendő szerződésben lényegi változás, hogy akként módosítja az előző szerződést, hogy 
változik az önkormányzat által nyújtott támogatás összege a feladat ellátás költségeihez igazodóan. A 
támogatás összege havi 37.800,-Ft-ról 46.208.-Ft-ra változik akként, hogy lakosonként havonta 16 Ft/fő a 
támogatás összege. Ezen különbözet pénzügyi fedezete az önkormányzat adott évi  költségvetése banki 
kamatainak bevétele.  
A könnyebb érthetőség kedvéért a szerződés módosítása (egységes szerkezetben) 2013. július 1-jei 
hatálynak megfelelő szövegkörnyezetben jelenik meg. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Javasoljuk az előterjesztés és a csatolt határozati javaslat megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. június 21. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 
 
 
 

  



…./2013. (VI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 
 feladatátadási/átvállalási szerződés módosítása 
 

Határozati javaslat 

 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az önkormányzat egészségügyi alapellátása 
feladatán belül a település lakossága számára központi orvosi ügyelet biztosítása érdekében a Dr. Szarka 
Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.) kötött ezen 
határozathoz csatolt feladatátadási/átvállalási szerződést akként módosítja, hogy a központi orvosi 
ügyelet feladat ellátásához az OEP általi finanszírozás kiegészítéseként  2013. 07. 01. napjától a 
település lakosságszáma alapján (2888 főre) havonta 16.-Ft/fő összegben, összesen 46.208.-Ft (azaz: 
negyvenhatezer-kettőszáznyolc forint) támogatást biztosít feladatellátó részére az önkormányzat költségvetése 
kamatbevétele terhére. 

2.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. §-a az egészségügyi alapellátás körébe sorolja a központi 
orvosi ügyelet biztosítását, melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja az önkormányzat kötelező feladataként határoz meg, melynek 
végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen 
határozat mellékleteként csatolt (egységes szerkezetben kiadott) feladatátadási/átvállalási szerződés 
képviselő-testület nevében való aláírására.  

Végrehajtás határideje:  azonnal  
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester             
Beszámolás határideje: a szerződés aláírását követő soros képviselő-testületülés 

 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft Ügyvezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 



FELADATÁTADÁSI/ÁTVÁLLALÁSI 
 

SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről  
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) - 
képviseli: Forgó Henrik polgármester – (továbbiakban: feladatátadó)  
  
másrészről 
 
Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5., cégj: 
06-09-013432, adószám: 14598519-2-06, bankszámla szám: 10102842-07079300-01003008) - képviseli: 
Kapus József ügyvezető – (továbbiakban feladat átvevő) 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 

1.) A szerződő felek szerződés céljaként ezen szerződés hatályba lépésekor hatályos jogszabályok alapján 
finanszírozott alapellátás háziorvosi és házi gyermekorvosi központi alapellátási jogszabályok 
alapján finanszírozott központi orvosi ügyeleti feladatok (a továbbiakban: központi orvosi ügyelet) 
ellátása biztosítását rögzítik. 
 

2.) A feladat átadó átadja, a feladat átvevő átvállalja a központi orvosi ügyelet komplex szervezését, 
működtetését, a feladat jogszerű ellátását. 

 
3.) Rögzítik a felek, hogy a központi orvosi ügyelet feladata végzéséért járó egészségbiztosítási 

finanszírozás a feladat átvevőt illeti. A feladat átadó hozzájárul ahhoz, hogy feladat átvevő jelen 
feladat átadás/átvállalási szerződés alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül 
finanszírozási szerződést kössön az 1.) pontban felsorolt feladat vonatkozásában.  

 
4.) Megegyeznek a felek abban, hogy a feladat átadó a feladat átvevő számára a központi orvosi 

ügyelet ellátásához havonta (2888 főre havi 16,-Ft/fővel számolva) 46.208.-Ft (azaz: 
negyvenhatezer-kettőszáznyolc forint) támogatást nyújt, mely összeget a feladat átadó a feladat 
átvevő bankszámlájára a tárgyhónap 10. napjáig utalja át.  

 
5.) Rögzítik a felek, hogy a  feladat átvevő részére a központi orvosi ügyelet jelenlegi használatában 

lévő,  ezen szerződés 1. mellékletébe foglalt leltár szerinti tárgyi eszközök térítésmentes használata 
feladatátvevő részére, jelen szerződés időtartamára a Csongrád, József A. u. 1. sz. alatt biztosított.  

 
6.) A szerződő felek kinyilvánítják, hogy amennyiben az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, 

továbbá a havi támogatás nem fedezné a központi orvosi ügyelet feladat ellátása kapcsán 
felmerülő költségeket, a feladat átadó a soron következő képviselő-testületi ülésén hozott 
döntésével gondoskodik a központi orvosi ügyeleti feladat további ellátásának forrása 
biztosításáról az önkormányzat éves költségvetése terhére. 

 
7.) A feladat átvevő feladatai magas szintű ellátásához a feladat átadó biztosítja a hatályos 

jogszabályokban előírt, a működéséhez szükséges 100.000.-Ft beszerzési értéket meghaladó tárgyi 
feltételeket a központi orvosi ügyeletnek helyet adó rendelőben és az ügyeleti gépkocsiban 
egyaránt. A feladat átvevő viseli a tárgyi eszközök fenntartásával, működtetésével összefüggő 
költségeket, valamint biztosítja a feladat ellátásához szükséges 100.000.-Ft beszerzési értéket meg 
nem haladó tárgyi feltételeket. 

 
8.) Rögzítik szerződő felek, hogy a központi orvosi ügyeleti feladat végzésére járó OEP finanszírozás 

kizárólag a központi ügyeleti szolgálat kiadásaira használható fel. 
 



9.) Megegyeznek a szerződő felek arról, hogy a központi orvosi ügyelet ellátási ideje: hétköznap 15-07-
ig, hétvégén és ünnepnap 07-07-ig tart. 

 
10.) A feladat átvevő kötelezi magát arra, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgáltatást a mindenkori 

hatályos jogszabályokban előírt érvényes működési engedély birtokában és az abban foglaltak 
betartásával folyamatosan biztosítja teljes felelősségvállalás mellett. 

 
11.) A feladat átvevő vállalja, hogy tevékenységéről az előírt nyilvántartásokat naprakészen vezeti, 

abból adatokat, információkat szolgáltat az OEP, NAV, illetve más egészségügyi szervek, 
hatóságok felé. 

 
12.) A szerződő felek az alábbiakban rögzítik a központi orvosi ügyeleti feladatellátásból eredő 

feladatok, szolgáltatások rendjét: 
- e szerződésben szereplő településen élők számára a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi 

ügyeleti feladatok elvárt szakmai színvonalon való ellátásának biztosítása, 
- a „diszpécserszolgálat” önálló működtetése vagy az OMSZ közreműködésével való ellátása, 
- a központi orvosi ügyeletben részvevő szakmai személyzet foglalkoztatása, részükre az ügyeleti 

beosztás meghatározása, számukra bér, vagy megbízási díj fizetése, a szükséges védőeszközök 
biztosítása, 

- a központi orvosi ügyelet feladat ellátásához rendelt gépkocsi üzemeltetése, az üzemeltetéssel és 
fenntartással járó költségek fedezése saját költség terhére, 

- gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egyszer használatos készlet pótlása, biztosítása, 
- az eszközök, műszerek javítása, pótlása, 
- az orvosi textília sterilizálása tisztítása, 
- a veszélyes hulladék elszállításáról való gondoskodás, 
- az adminisztratív feladatok végzése, 
- hétvégén, valamint munkaszüneti napokon, ügyeleti időben a háziorvosok, kezelőorvosok által 

előzetesen elrendelt sürgősségi injekciózás végzése, 
- a szolgálat működéséhez szükséges működőképes telekommunikáció biztosítása, 
- a feladat ellátásához szükséges eszközök karbantartása. 
 

13.) Tudomásul veszi a feladat átvevő, hogy a központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáról a feladat 
átadó kérésére köteles írásban feladat átadónak beszámolni. 
 

14.) Megállapodnak a szerződő felek abban, hogy a vitás kérdéseket haladéktalanul megkezdett 
tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére a 
perértéktől függően, a Csongrádi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék illetékességét 
tudomásul veszik. 

 
15.) Rögzítik a felek, hogy a jelen szerződés 2013. július 01-jétől kezdődő hatállyal, határozatlan időre 

jön létre. 
 

16.) Megegyeznek a szerződő felek, hogy a szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett ajánlott, 
tértivevényes levélben, indokolással és 90 napos felmondási idővel, a naptári év utolsó napjára 
mondhatja fel. 

 
17.) Rögzítik a felek, hogy súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. Ellátási 

érdekre hivatkozva rendkívüli felmondás esetén a felek kikötik, hogy a felmondás ajánlott, 
tértivevényes levélben történő közlését követően e szerződés a 60. napon szűnik meg. 

 
18.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályok, továbbá a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 



19.) 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 feladat átadót, 2. eredeti példánya a feladat átvevőt illeti. 

 
Csongrád, 2013. június 28. 
 
 
 
 
 
……………………………………….   …………………………………………… 

Forgó Henrik     Kapus József 
  polgármester     ügyvezető 
 
  Feladatátadó      Feladatátvállaló 
Csanytelek Község Önkormányzata   Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi 
         Szolgáltató Kft   
         


