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142-7/2014. 

ELŐTERJESZTÉS 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2014. februári ülésére 

 
Tárgy: Megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás helyettesítés keretében történő végzésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a képviselő-testület Dr. Hornyák Edina, az I. sz. háziorvosi körzet 
háziorvosa, 2013. december 16. napján benyújtott kérelmének eleget téve a 93/2013. (XII. 20.) Ökt 
határozatával hozzájárult a háziorvosi ellátási feladatok és iskola-egészségügyi feladatok végzésére kötött 
feladat-ellátási szerződés 2014. február 28. napjával közös megegyezéssel való megszüntetéséhez. Az 
egészségügyi alapellátás működtetése az önkormányzat kötelező feladata, ezért az önkormányzatnak 
biztosítania kell a működtetés feltételeit 2014. március 1-jéig. 

Dr. Stengl Éva a Csanyteleki II. sz. háziorvosi körzet háziorvosa vállalta, hogy megbízási szerződés keretében, tartós 
helyettesítés címén 2014. március 1. napjától a Csanyteleki II. sz. háziorvosi körzet rendelőjében végzi az I. sz. háziorvosi 
körzet betegeinek ellátását és az iskola- és ifjúságorvoslási  feladatok ellátását arra az  időszakra, amíg az  I. sz. 
háziorvosi állás betöltésére sor kerül.  

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járás Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a CS-07R/042/00586-
2/2014. számon működési engedélyt adott Csanytelek Község Önkormányzata számára vegyes háziorvosi 
alapellátásra és iskola- és ifjúságorvoslásra 2014. március 01. napjától, így annak már nincs jogi akadálya, 
hogy 2014. március 1. napjától (jogerős működési engedély birtokában) finanszírozási szerződés kötésére 
sor kerüljön.  

A működtetési jog birtokában tárgyalási alap lehet: 

a) a működtetési jog (praxisjog) értékesítése, értékének meghatározása, jelképes összegben, vagy 
feltételhez kötötten, 

b) a megüresedett háziorvosi állás betöltése közalkalmazotti státusz kialakításával, vagy vállalkozóval 
kötendő ellátási szerződés szerint történjen, 

c) a háziorvosi rendelő modernizálása, eszközparkjának fejlesztése önkormányzati pályázat és 
önkormányzati költségvetési sajáterőből, vagy a vállalkozó háziorvos hosszú-távú elképzelésébe 
„belefér” az ilyen irányú beruházás, fejlesztés akkor, ha térítésmentesen szerzi meg a praxisjogot, 

d) szolgálati lakás biztosítására szükség van-e pl. pályakezdő esetén, vagy ennek hiányában képes 
lakás vásárlására és hajlandó letelepedni a településen a vállalkozó háziorvos, 

e) kialakult szakmai kapcsolat-rendszerrel, komoly szakmai tapasztalattal bírók köréből, vagy kevés 
rutinnal, de újszerű ismeretekkel és újonnan alakítandó pacientúrára alapítottan kezdő 
háziorvossal kerüljön sor tárgyalások lefolytatására a háziorvosi ellátás biztosítása érdekében.  

 
Javasoljuk az eddig bevált helyettesítés alkalmazását, melynek egyik feltétele ezen előterjesztéshez csatolt 
feladat-ellátási szerződés létrejötte, melynek aláírására kezdeményezzük felhatalmazás megadását. 
 

  



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Indítványozzuk ezen előterjesztésben foglaltak és a határozati javaslatban írtak megtárgyalását és 
változtatás nélküli elfogadásra. 

 

Csanytelek, 2014. február 21. 

     Tisztelettel: 

 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 
 



…/2014. (II. 28.) Ökt határozat 

 

Tárgy: Megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás helyettesítés keretében történő végzésére 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 
arra, hogy Dr.  Stengl Éva háziorvossal megbízási szerződést kössön tárgyi feladatok ellátására tartós helyettesítés 
keretében, a Csanyteleki I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás végzésére, melynek 
költségei megtérítését az önkormányzat 2014. évi költségvetése e feladat finanszírozására átvett 
pénzeszköz terhére engedélyezi. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2014. március 1. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a Csanyteleki I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi alapellátása és iskola- ifjúságorvoslás 
feladata ellátására jogosító jogerős működési engedélye birtokában az ellátás 2014. március hónapjától 
kezdődően állami költségvetésből való folyamatos finanszírozása érdekében szerződést kössön az 
OEP Csongrád Megyei Igazgatósága arra illetékesével. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2014. március 05. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a településen az I. sz. háziorvosi körzet alapellátása ellátása és iskola- ifjúságorvoslás 
feladata ellátása biztosítása érdekében tárgyalást folytasson az önkormányzati érdekek és az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési lehetőségeinek keretein belül, betartva a hatályos vonatkozó 
jogszabályi előírásokban foglaltakat. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Stengl Éva háziorvos (Csongrád) 
- OEP Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 



Megbízási 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. Stengl Éva vállalkozó háziorvos (anyja neve: Surányi Valéria, szül. helye. Csongrád, 
ideje: 1963. március 5. Csongrád, Dózsa Gyögy tér  4.-14. sz. alatti lakos), mint Megbízott (továbbiakban: 
megbízott) között a Csanyteleki I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi feladatok  tartós helyettesítéssel való 
ellátása tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az Megbzó feladatkörébe tartozó I. sz. 
háziorvosi körzet háziorvosi alapellátását Csanytelek község lakosságának területi ellátási 
kötelezettségének vállalásával tartós helyettesítéssel biztosítja 2014. március 1. napjától az I. 
háziorvosi körzet háziorvossal való betöltése időszakára. 
  

2.) Jelen szerződés hatályba lépésének napjától a fent írt időtartamra Megbízó átadja, Megbízott 
átveszi az I. sz. háziorvosi körzet ellátási kötelezettségét tartós helyettesítés címén. 

 
3.) Megbízott a háziorvosi tevékenységét  Csanytelek, Radnóti utca 2. sz. alatti II. sz. háziorvosi 

körzet rendelőjében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási  Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete által a CS-07R/042/00586-2/2014. számon kiadott működési 
engedélyben engedélyezett rendelési időben és az ott lévő eszközökkel látja el, a megbízott 
kockázata, felelősségbiztosítása terhére az alábbi rendelési időben: 
minden hét hétfő   11:30-15:00 3,5 óra 
  kedd   11:30-14:30 3,0 óra 
  szerda   08:30-11:00 2,5 óra 
  csütörtök  08:00-11:30 3,5 óra 
  péntek (páros hét) 11:30-14:00 2,5 óra 

péntek (páratlan hét) 08:00-11:30 3,5 óra 
  összesen:  páros hét  15 óra 
     páratlan hét  16 óra   

4.) Megbízott vállalja, hogy a feladatok ellátásának színvonalát a jogszabály szerinti tárgyi feltételek, 
személyi feltételek és szakmai környezet megteremtésével, saját és 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 körben gondoskodik az eszközök 
működőképes rendelkezésre állásáról. 

 
5.) Megbízott helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – saját maga köteles 

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

6.) Megbízott a feladatellátás akadályoztatása (betegség, egyéb halaszthatatlan ok miatt távolléte 
esetén) haladéktalanul köteles Megbízót értesíteni és e szerződés 5.) pontjában írtak szerint 
helyettesítéséről intézkedni. 
 

7.) Megbízott köteles az ellátással kapcsolatos valamennyi vonatkozó hatályos jogszabályban előírt 
nyilvántartást vezetni és a szükséges adatszolgáltatásokat a megadott módon és határidőig 
megtenni, melynek elmaradásából eredő kár a Megbízottat terheli. 

 
8.) A felek megállapodnak abban, hogy 2014. március hó 01. napjától  tartós helyettesítés feltételeinek  

fennállása időszakára (1. pont szerint) a feladat ellátásáért járó OEP finanszírozás havi összegét 
Megbízó minden tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig átutalja a Megbízott számlájára, melyből 
a Megbízottat terheli a feladat-ellátás működéséhez szükséges összes költség (gyógyszer, fűtés, 
internet, telefon költségek, körzeti ápoló bérköltsége, üzemanyagköltség, stb.) kiegyenlítése. 
 

9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet működési engedélye, a vonatkozó mindenkori 
hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Ptk. előírásai az 
irányadóak. 
 



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

11.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1. pontjában írt feltétel teljesülésével 
minden további értesítés és intézkedés nélkül megszűnik. 

 
12.) Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a szerződést bármelyik fél 6 hónap határidő 

tűzésével a hónap utolsó napjára indokolás nélkül írásban felmondhatja. 
 

13.) Amennyiben a Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízó írásbeli felszólítása 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, a Megbízott 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 értékeli 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 megbízottat, 2. eredeti példánya a megbízót illeti. 

 
 
Csanytelek, 2014. március 1. 
 
 
 
 ………………………………..   ……………………………… 

Forgó Henrik     Dr. Stengl Éva 
       polgármester (Megbízó)           háziorvos (Megbízott) 
  
 
 
 
 
 



 
Megbízási szerződés 

 
iskola- ifjúságorvoslási 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. Stengl Éva vállalkozó háziorvos  – a továbbiakban mint Megbízott között iskola- ifjúságorvoslás 
ellátás végzése tárgyában tartós helyettesítés keretében az alábbi feltételek szerint: 

1.) A Megbízó megbízza, a Megbízott pedig vállalja az iskola- ifjúságorvoslási feladatok ellátását a 
nevelési, oktatási intézményekben a vonatkozó jogszabályi és szakmai feltételek teljes betartásával 
2014. március hó 1. napjától az I. háziorvosi körzet házi orvossal való betöltése időszakára az 
alábbi oktatási, nevelési intézményekben: 

- Szent László Általános Iskola tagintézménye (Csanytelek, Szent László u. 4/a), 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézménye (Csanytelek, Kossuth u. 

12.) 
 

2.) Az iskola- ifjúságorvoslási tevékenységet Dr. Stengl Éva (szül.: Csongrád, 1963. 03. 05., anyja 
neve: Surányi Valéria, Csongrád, Dózsa György tér 4-14. sz. alatti lakos) háziorvos végzi, mint 
Megbízott. 
 

3.) Iskola- ifjúságorvoslási szolgálat működési feltételeit a Megbízott biztosítja a Csanytelek, Radnóti 
u. 4. sz. alatti I. háziorvosi körzet rendelőjében. 
 

4.) Rendelési idő: minden hét szerda napján 7,30 órától 8,30 óráig tart a 1/a-1/b) pontban írt 
pacientúra részére. 
 

5.) A Megbízott teljes felelősséget vállal azért, hogy az iskola- ifjúságorvoslási 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 felek megállapodnak abban, hogy 2014. március hó 01. napjától  az 1. pontban írt feltétel 
teljesülése időszaka alatt a feladat ellátásáért járó OEP finanszírozás havi összegét Megbízó 
minden tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig átutalja a Megbízott számlájára, melyből a 
Megbízott terheli a feladat-ellátás működéséhez szükséges összes költség (gyógyszer, fűtés, 
internet, telefon költségek, körzeti ápoló bérköltsége, üzemanyagköltség, stb.) kiegyenlítése. 
 

7.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet működési engedélye, a vonatkozó mindenkori 
hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Ptk. előírásai az 
irányadóak. 
 

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

9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés az 1. pontban írt feltétel teljesülésével 
minden további értesítés és intézkedés nélkül megszűnik. 
 

10.) Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a szerződést bármelyik fél 6 hónap határidő 
tűzésével a hónap utolsó napjára, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. 
 
 
 
 



 
11.) Amennyiben a Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízó írásbeli felszólítása 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, a Megbízott 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 értékeli a 
Megbízó. 

 
12.) 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 megbízottat, 2. eredeti példánya a megbízót illeti. 

 
 
Csanytelek, 2014. március 1. 
 
 
 
 ………………………………..   ……………………………… 

Forgó Henrik     Dr. Stengl Éva 
       polgármester (Megbízó)           háziorvos (Megbízott) 
  
 
 
 

 

 


