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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. 
Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. között 
létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Dr. Balázs 
és Társa Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződést e határozat melléklete 
szerint jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.        Lippai Csaba  sk. 
         képviselő               képviselő 
   jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

„Melléklet a 45/2017. (I.31.) Kt. sz. határozathoz” 

 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő u. 20., képviseli: 
Győri Máté polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Dr. 
Balázs és Társa Háziorvosi Bt. (a cég rövid elnevezése: Dr. Balázs és Társa Bt.; 
cégjegyzékszám:.07-06-003244; székhely: 2451 Ercsi, Eötvös u. 3.; képviseli: Dr. Balázs 
Fülöp Ferenc üzletvezető; személyes ellátásra kötelezett háziorvos: Dr. Balázs Fülöp Ferenc, 
orvosi nyilvántartási száma: 48769), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, az 
alulírott napon, helyen, az alábbi tartalommal és feltételek mellett: 
 
1./ Megbízó az egészségügyi alapellátás körében Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 335/2016.(XI.29.) Kt. számú határozata alapján Megbízottal szerződést köt az 
Ercsi 070090112 számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására. Személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel Dr. Balázs 
Fülöp Ferenc háziorvos rendelkezik. 
Az érintett körzet utcanévjegyzékét jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
Megbízott rendelési idejét az Ercsi Egészségügyi Központ vezetőjével és a településen 
működő háziorvosokkal köteles összehangoltan kialakítani.  A praxis rendelési idejét jelen 
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza, melytől eltérni csak a Megbízóval történő 
egyeztetés alapján lehet. 
 
2./  Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint az önkormányzat köteles 
gondoskodni az egészségügyi alapellátásról és az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatásokról. 
 
3./ Szerződő felek megállapítják, hogy Dr. Balázs Fülöp Ferenc az egészségügyi 
tevékenység folytatásához érvényes működési engedéllyel rendelkezik. 
 
4./  A Megbízott vállalja körzeti szakápoló alkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban 
történő alkalmazását. A szakápoló, asszisztens Buzásné Árvai Irén, működési nyilvántartási 
száma: 21550. 
 
5./  Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott az OEP Közép-dunántúli Területi 
Hivatalával közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a 
finanszírozási összeget közvetlenül a Megbízott számlájára utalja az OEP. 
 
6./  Megbízó hozzájárul, hogy a megbízás idejére a 2451 Ercsi, Esze T. u. 14. szám alatti 
– a mindenkori hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelő – rendelőhelyiséget a jelen 
szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, az Ercsi Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés szerint a Megbízott rendelkezésére bocsátja. 
A Megbízott tevékenysége során a rendelőt más háziorvossal (váltott műszakban) használja. 
 
7./  Megbízott tevékenységét az egészségügyi alapéllátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény, valamint az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok, a szakmai 
szabályok, valamint a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó jogszabályok alapján végzi. 
Megbízott a háziorvosi feladatok ellátása körében köteles a 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben 
előírt számú és képesítésű személyzetet alkalmazni. 
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Megbízott köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő - heti minimum 15 óra - rendelési 
időt tartani. 
Megbízott szükség esetén köteles az ügyeleti ellátásban is részt venni. 
 
8./  Megbízott tudomásul veszi, hogy a használatában lévő rendelőhelyiség, valamint 
ingóságok használata váltott műszakban dolgozó háziorvos és a helyettesítést ellátó háziorvos 
kivételével másnak át nem engedheti. 
 
9./  Megbízott a tevékenység végzéséhez szükséges minimum tárgyi eszközök biztosítását 
vállalja és saját felelősségi körében gondoskodik azok működőképes rendelkezésre állásáról. 
Ennek keretében biztosítja a szükséges kiegészítő felszereléseket és anyagokat. (például: 
egészségügyi anyagot, textíliát, irodaszert, nyomtatványt). 
 
10./  Megbízó a 6. pontban említett rendelőhelyiség berendezési és felszerelési tárgyait 
leltár szerint átadja a Megbízottnak, aki köteles a szerződés megszűnése esetén ezeket 
hiánytalanul és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Azok 
pótlására időközben Megbízó által beszerzett eszközök a Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. 
tulajdonába kerülnek.  
 
11./  Megbízott akadályoztatása esetébe az Ercsi Egészségügyi Központtal történt 
megállapodás alapján helyettesítéséről gondoskodik, illetve helyettesítést ellát. A helyettesítés 
az Ercsi, Esze Tamás u.14. szám alatti rendelőben történik.  
 
12./  Megbízott vállalja, hogy az Ercsi Egészségügyi Központ intézményvezetőjével  
előzetesen egyezteti azokat az eseményeket, amelyek tervezhetők (például: szabadság, 
továbbképzés). 
 
13./  Megbízott akadályoztatása esetén haladéktalanul köteles értesíteni az Ercsi 
Egészségügyi Központ vezetőjét. 
 
14./  Megbízó térítésmentesen biztosítja a Megbízott tevékenysége során keletkező 
veszélyes hulladék elszállítását és megsemmisítését. 
 
15./   Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik érvényes orvosi felelősségbiztosítási 
szerződéssel és kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat-ellátási szerződés megszűnéséig 
folyamatosan gondoskodik annak meglétéről, viseli annak, illetve a felelősségbiztosításhoz 
kapcsolódó eseteleges kártérítés, kártalanítás költségeit. 
 
16./  Szerződő felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. 
 
17./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést alapos indokkal írásban, 6 
hónap felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja. 
 
18./  A szerződés 18. pontjában foglaltakon kívüli azonnali hatályú felmondásának van 
helye: 

- ha bármelyik szerződő fél e szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi és azt 
felszólítást követően sem teljesíti, illetve hagyja abba; 

- Megbízó részéről, ha a Megbízott megszegi az orvosi hivatás gyakorlására vonatkozó 
jogszabályi előírásokat. 

 
19./  Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2016. december 1-től érvényes. 
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20./  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvénynek a megbízásra és a vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
21./  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a személyes ellátásra kötelezett 
háziorvos személye változik, akkor az adott praxis továbbviteléről Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete e bejelentést követő rendes ülésén dönt. 
 
22./  Megbízó jelen szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit – a szerződés 
módosítását, megszűnését, vagy megszüntetését kivéve – az Ercsi Egészségügyi Központon, 
mint önkormányzati intézményen keresztül gyakorolja. 
 
23./ Szerződő felek rögzítik, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért 
kár esetében az önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása 
keretében kapott egy éves összeget. 
 
24./ Szerződő felek megállapítják, miszerint a feladatellátás teljesítésével kapcsolatosan 
Megbízott által okozott kár esetében a kártérítési felelősség a Megbízottat terheli. 
 
25./ Szerződő felek megállapítják, miszerint a feladatellátás teljesítésével kapcsolatosan 
egymásnak okozott kár esetében a kártérítési felelősség a kárt okozó Szerződő felet terheli. 
  
26./ Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében a 
Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét kötik ki. 
 
27./ Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötésével egyidejűleg az 1999. 
október 13. napján létrejött megbízási szerződés és annak módosításai megszűnik. 
 
Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Ercsi, 2017. január 31. 
 
 
 
 
-------------------------------------          ------------------------------------------ 
Ercsi Város Önkormányzat                                   Dr. Balázs és Társa Háziorvosi Bt. 
képviseli:  Győri Máté polgármester          képviseli: Dr. Balázs Fülöp Ferenc                                                                                           
               Megbízó                                                                   Megbízott                                                                         
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                                                                                                        1. számú melléklet: 
 

Utcanévjegyzék 
 
 

I. számú háziorvosi körzet  
 

1.        Angolkert utca 
2.        Árpád utca 
3.        Attila utca 
4.        Bajcsy-Zs. út 
5.        Bakos park 
6.        Bimbó köz 
7.        Cukorgyári lakótelep 
8.        Csók I. utca 
9.        Dankó P. utca 
10. Deák Ferenc utca 
11    Dombhát utca 
12.    Eötvös utca 
13.    Erkel F. utca 
14.    Fő utca 
15.    Gátőrház 
16.    Gozsdu E. utca 
17.    Halász utca 
18.    Híd utca 
19.    Hidász utca 
20.    Jászai M. utca 
21 Jókai M. utca 
22.    Kossuth utca 
23.    Kovács sziget 
24.    Köztársaság tér 
25.    Lehel utca 
26.    Lejtő sor 
27.    Martinovics utca 
28.    Munkácsy M. utca 
29.    Ó utca 
30.    Péter utca 
31.    Puskin utca 
32.    Sinatelep – Báró Sina Gy. utca 
33.    Sinatelep – Bocskai I. utca 
34.    Sinatelep – Mátyás Király utca 
35.    Sinatelep – Kölcsey utca 
36.    Sinatelep – Madách utca 
37.    Sirály köz 
38.    Szabadság utca 
39.    Székely B. utca 
40.    Szlatina puszta 
41.    Szondy köz 
42.    Szölőhegy 
43.    Szőnyi I. utca 

44.    Templom tér 
45.    Vízmű telep 
46.    Vízvári utca 



1 
 

                                                                                             2. számú melléklet: 
 

Rendelési idő 
 

Páros év szeptember 1. napjától páratlan év augusztus 31. napjáig: 
 

hétfő 13:30 - 17:30 
kedd 07:30 - 11:30 

szerda 13:30 - 17:30 
csütörtök 07:30 -  11:30 
péntek 13:30 - 17:30 

 
Páratlan év szeptember 1. napjától páros év augusztus 31. napjáig: 
 

hétfő 07:30 - 11:30 
kedd 13:30 - 17:30 

szerda 07:30 - 11:30 
csütörtök 13:30 -  17:30 
péntek 07:30 - 11:30 

 
 
 
 
 


