
 

 

Tervezet 

 

Feladat-ellátási  megállapodás 

a háziorvosi és iskola egészségügyi alapellátás biztosítására  

 

Megállapodó felek a háziorvosi és iskola egészségügyi alapellátás biztosítására az alábbi 

megállapodást kötik:  

 

1.) A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok, mint megbízók, a háziorvosi és  iskola 

egészségügyi alapellátás biztosítására, a feladat ellátásával Kővágóörs Község 

Önkormányzatot (megbízott) bízzák meg.  

 
A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: 

Megbízott:  

Kővágóörs Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 

Székhelye: 8254. Kővágóörs, Petőfi u. 2.  

 

Megbízok: 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

Székhelye: 8254 Kékkút Fő utca 6.  

Salföld Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

Székhelye: 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. 

 

 

2.) Az 1.) pontban írt feladat ellátása Kővágóörs, Salföld, Kékkút településen  az orvosi 

rendelőben történik, rendelési időben, heti 7,5 órában. Az orvosi rendelő használatát minden 

település térítésmentesen biztosítja, azt település saját költségen működteti, a hozzá tartozó 

kiszolgáló helyiségekkel együtt.  

 

3.) A területi ellátást biztosító háziorvosi és iskola egészségügyi tevékenységet Kővágóörs 

Község Önkormányzata betöltetlen körzetként helyettesítéssel ellátva működteti, - 

amennyiben a praxis 2018. január 1-től június 30. napjáig nem kerül értékesítésre - az 

ellátásában résztvevő önkormányzatok egyetértésével – 2018. január 1-től. 

 

4.) Megbízók felhatalmazzák Megbízottat, hogy a háziorvosi és iskola egészségügyi 

tevékenység ellátására a  

4.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön  

4.2. a feladatok ellátására működési engedély kérelmet nyújtson be, 

4.3. a működési engedély birtokában feladat-ellátási szerződést kössön a helyettesítést ellátó 

orvossal. 

 

5.) A megbízás a betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladat-ellátás idejére 

szól.  

 

6.) Az alapellátáshoz szükséges gépek, jelentős értékű műszerek cseréjével, pótlásával 

kapcsolatos anyagi hozzájárulás kérdése külön megállapodás tárgyát képezi.  

 



7.) Megbízók az alapellátás működtetéséhez szükség esetén - a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő finanszírozásán felül - külön megállapodás szerint lakosságszám arányosan 

hozzájárulnak.   

 

8.) Megbízott az éves költségvetés elfogadása előtt – január 31-ig -  megbízottakat írásban 

értesíti  az adott évre érvényes hozzájárulás összegéről.  

 

9.) Megbízott megbízottak részére a beszámolási időszakot követő 30 napon belül a 

hozzájárulás összegéről, a költségekről elszámol.  

Az elszámolás során keletkező különbözetek a  következő havi hozzájárulás összegében kerül 

kompenzálásra.   

 

10.) A lakosságarányos hozzájárulás összegét megbízók havonta előre, minden hónap 5-ig 

utalják megbízott ………vezetett ……..költségvetési számlája javára.  

 

11.) A fizetési kötelezettségét nem teljesítő megbízó önkormányzat ellen felhatalmazással 

történő beszedési megbízás alkalmazásának van helye.   

 

12.) Megbízó jogosult arra, hogy az előirányzat, a teljesítések alakulását  év közben 

figyelemmel kísérje, a megbízással kapcsolatos iratokba betekintsen, ellenőrzést végezzen.  

 

13.) A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

14.) A megállapodást a felek  az alábbi képviselő-testületi döntések alapján hagyták jóvá: 

Kővágóörs Község Önkormányzata …/2017.(…) határozata 

Kékkút Község Önkormányzata …/2017.(…) határozat 

Salföld Község Önkormányzata …/2017.(…) határozat 

 

 

15.) A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Kővágóörs, 2017. ……… 

 

 

  

 

Kékkút Község Önkormányzata  Salföld Község Önkormányzata 

    Megbízó        Megbízó 

 

 

 

 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata 

Megbízott 


