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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. számú
háziorvosi körzet (4024 Debrecen, Holló J. u. 2-4.) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetésével 2004. január 1. napjától a T-MED 2003. Egészségügyi, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaságot (székhelye: 4033 Debrecen, Kádas u. 6. 2. ép., képviseli: Dr. Takács
Rita, cégjegyzékszám: 09-06-012621, adószám: 21814372-1-09) bízta meg, Dr. Takács Rita
praxisjoggal rendelkező háziorvos személyes közreműködésével. A felek a közöttük létrejött
szerződést 2013. január 1. napi hatállyal újrakötötték.
Az Egészségügyi szolgáltató kérelmezi, hogy a cégforma változása miatt – 2019. november 1.
napjától – a TMZ PARCEL MEDICAL Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4033 Debrecen,
Kádas u. 6/2., képviseli: Dr. Takács Rita, cégjegyzékszám: 09-09-030699, adószám: 26733425-109) keretében végezhesse a tevékenységét, továbbra is Dr. Takács Rita praxisjoggal rendelkező
háziorvos személyes közreműködésével.
A gazdasági társasági forma változásából adódóan, a háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó
feladat-ellátási szerződés aláírása óta bekövetkezett jogi környezet változására tekintettel, valamint
a feladat-ellátási szerződések egységesítése céljából új szerződés kötését javaslom.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 1.
pont 1.17. alpontja alapján
1.) közös megegyezéssel 2019. október 31. napjával megszünteti a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp László polgármester, székhelye: 4024
Debrecen, Piac u. 20.) és a T-MED 2003. Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (székhelye: 4033 Debrecen, Kádas u. 6. 2. ép., képviseli: Dr. Takács Rita,
cégjegyzékszám: 09-06-012621, adószám: 21814372-1-09) között 2013. január 1. napján
hatályba lépett, az 1. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést.
2.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp László
polgármester, székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.) feladat-ellátási szerződést köt az 1.
számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására 2019. november 1. napjával a TMZ
PARCEL MEDICAL Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4033 Debrecen,
Kádas u. 6/2., képviseli: Dr. Takács Rita, cégjegyzékszám: 09-09-030699, adószám:
26733425-1-09), Dr. Takács Rita praxisjoggal rendelkező háziorvos személyes
közreműködésével a melléklet szerint.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
D e b r e c e n, 2019. július 8.
Dr. Bene Edit
osztályvezető

Határozati javaslat melléklete

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Háziorvosi feladatok ellátására
mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp
László polgármester, székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint egészségügyi közszolgáltatásról
gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a TMZ PARCEL MEDICAL
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4033 Debrecen, Kádas u. 6/2., képviseli: Dr. Takács
Rita, cégjegyzékszám: 09-09-030699, adószám: 26733425-1-09) (a továbbiakban: Egészségügyi
szolgáltató) – együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban: Felek) – között, az alulírott helyen
és időben, az alábbi feltételek szerint:
1.) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében
határozatlan időtartamra megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja az alábbi
egészségügyi alapellátási feladatot:
Az 1. számú háziorvosi körzet lakosainak gyógyító-megelőző alapellátása a hivatkozott
jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel.
Az Egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az
Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a szerződésben
meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai
szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja.
2.) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Debrecen Megyei Jogú Város
egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében meghatározott 1. számú háziorvosi körzet ellátási
területére terjed ki. A jelen feladat-ellátási szerződés aláírásakor az Önkormányzat átadja az
Egészségügyi szolgáltató részére a hatályos Rendelet 1. mellékletének kivonatát, amely az ellátási
terület pontos leírását tartalmazza.
3.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területén lakó, a hozzá bejelentkezett és
az általa elfogadott biztosítottakat. Az Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni továbbá a rendelési
időben hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt
ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
4.) A háziorvosi alapellátás keretében az Egészségügyi szolgáltató személyes és folyamatos orvosi
ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése és
gyógyítása, valamint egészségfejlesztés céljából. Az Egészségügyi szolgáltató rendelési időben a
betegeket – a sürgős ellátást igénylő eset kivételével – az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. Az
Egészségügyi szolgáltató legalább a rendelési ideje egy részében előre programozható betegellátás
keretében, előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását.
5.) Az Egészségügyi szolgáltató a lakosság gyógyító-megelőző alapellátását végzi, melynek
keretében szolgáltató feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott
tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi
rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra,
gyógykezelésre való utalása.
6.) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett ápoló igénybevételével köteles
végezni. Az ápoló munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában
a háziorvos irányítja. Az ápoló a szakképzettségének megfelelő feladatokat önállóan végzi, a

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
2. számú mellékletében foglaltak szerint.
Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Varga Béláné, körzeti ápoló.
7.) A folyamatos ellátás keretében az Egészségügyi szolgáltató hetente 20 órát, munkanapokon
naponta 4 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató a folyamatos ellátást az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint végzi.
Folyamatos az ellátás, ha
a)
a háziorvosi szolgálat orvosa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott rendelési időben rendelőjében
háziorvosi tevékenységet végez,
b)
munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában az őt választó biztosítottak számára
rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság
miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit,
c)
munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló 8 órában a biztosítottak
számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a
szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit.
8.) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4024
Debrecen, Holló J. u. 2-4. alatti – bérelt – rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú
eszközeivel.
a)
Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik.
A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-,
műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról, beleértve a rendelő, a
váró és a kapcsolódó egyéb helyiségek tisztasági festését is.
b)
Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó
költségeket saját maga viseli, melyhez az éves költségvetésének lehetőségei szerint az
Önkormányzat támogatást nyújthat, külön megállapodás alapján.
c)
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvása, karbantartása, felújítása, (különösen
a tetőjavítás, ablakcsere, járda javítása, akadálymentesítés) a tulajdonos feladata,
kötelezettsége.
9.) Az Önkormányzat vállalja, hogy ha a szerződés fennállása alatt az önkormányzati tulajdonú
háziorvosi rendelőül szolgáló ingatlant értékesíteni kívánja, úgy azt felajánlja megvételre az
Egészségügyi szolgáltató számára azzal, hogy amennyiben az Önkormányzat vagyonáról szóló
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet értelmében nem állnak fenn a vevőkijelöléssel történő
értékesítés feltételei, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:221. §-a
szerinti elővásárlási jogot biztosít számára. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvényben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése
esetén az államot elővásárlási jog illeti meg minden más jogosultat megelőzően.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan használatára vonatkozóan a Felek külön szerződést kötnek.
10.) A körzetmódosítás – kivéve az új közterületek körzetbe sorolása – miatt bekövetkezett, a
háziorvost ért kár esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek
megállapításánál figyelembe kell venni az Egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.
11.) Az Egészségügyi szolgáltató a gyógyító-megelőző feladatainak ellátásához szükséges
fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján
folyósított összegből biztosítja.
A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul
azzal, hogy a megbízás teljesítése másra nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes
szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli.

A praxisban személyes ellátásra kötelezett háziorvos adatai:
Név: Dr. Takács Rita
Egyetemi oklevelének száma: 70-104/1998., kelte: 1998. szeptember 19.
Háziorvostan szakvizsga oklevél száma: 299/2004., kelte: 2004. április 8.
Foglalkozás-orvostan szakvizsga oklevél száma: 622/2010., kelte: 2010. május 25.
Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma): 57278
Praxisjog engedélyének száma: 17/2003.
12.) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját
költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos
láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő
háziorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként
tevékenységét végzi. Az indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére az
egészségügyi államigazgatási szerv dönt, amelyről tájékoztatja az önkormányzatot is. Az
Egészségügyi szolgáltató a helyettesítésről haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban
tájékoztatni az Önkormányzat erre kijelölt képviselőjét (Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti Osztályának vezetőjét).
13.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott
ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint
nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. Az Egészségügyi
szolgáltató változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles az új
háziorvos számára átadni.
14.) Az Egészségügyi szolgáltató az alább meghatározott időrendben köteles rendelni:
Hétfő-szerda: 8.00-12.00, kedd-csütörtök: 14.00-18.00, péntek páros hét: 13.00-17.00, péntek
páratlan hét: 8.00-12.00.
A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól
látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés
ellenében végzett szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a betegjogi
képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ban előírtak.
15.) Az Egészségügyi szolgáltató más orvosi tevékenységet csak a vonatkozó és hatályos
jogszabályokban foglaltak betartásával, az egészségügyi államigazgatási szerv működési
engedélyének birtokában folytathat, a kötelező rendelési és rendelkezésre állási időn túl.
16.) Debrecen város felnőtt korú lakosságának ügyeleti ellátásában az Egészségügyi szolgáltató
köteles részt venni, kivéve, ha az ügyelet ellátásával megbízott Debreceni Egyetem egészségügyi
szolgáltatója a feladat ellátásáról más módon gondoskodik. Amennyiben a Debreceni Egyetem
egészségügyi szolgáltatója által biztosított ügyeleti ellátás megszűnik, az Egészségügyi szolgáltató
köteles azonnal rendelkezésre állni az ügyelet ellátásának céljából.
17.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző Egészségügyi szolgáltató
feladata.
18.) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Ennek
keretében az Egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat,
információkat, biztosítja az iratokba való betekintést.
19.) A Felek jelen szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Jelen
szerződés csak olyan határidővel mondható fel – minimum 6 hónap –, amely alatt biztosítható az

ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben
vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőre útján
ellenőrizhet.
20.) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – azonnali hatállyal felmondja,
ha
a)
az Egészségügyi szolgáltató jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit az
Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
b)
az Egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való
jogosultságát bármely okból elveszti.
A feladat-ellátási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Egészségügyi szolgáltató
kártérítésre nem tarthat igényt.
21.) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató által harmadik személynek okozott
kárért saját maga felel, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Az Egészségügyi
szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori szakmai
követelményeknek megfelelő működési engedély és hatályos felelősségbiztosítási szerződés
birtokában látja el. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi szolgáltatók
hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló
miniszteri rendelet szerinti szakfelügyelők végzik.
22.) A Felek jelen szerződés hatályba lépésének napjával közös megegyezéssel megszüntetik a
közöttük 2013. január 1. napján hatályba lépett feladat-ellátási szerződést. Jelen feladat-ellátási
szerződés 2019. november 1. napján lép hatályba. Jelen feladat-ellátási szerződés csak a Felek
közös megegyezésével, írásban módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek
közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adataiban, valamint a jelen szerződés 6.) pontja szerinti ápoló
személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 munkanapos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 munkanapon belül köteles értesíteni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben, a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a kötelező
egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM
rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben
foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
A Felek a feladat-ellátási szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Debrecen, 2019. ………………
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében:
Dr. Papp László
polgármester

….……………………………………
TMZ PARCEL MEDICAL Kft.
képviseletében:
Dr. Takács Rita
ügyvezető

Az előterjesztés melléklete

Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló
2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet
1. melléklet kivonata:
az 1. számú háziorvosi körzet ellátási területe

Közterület neve
ANTALL JÓZSEF
BARNA
HOLLÓ JÁNOS
PETŐFI
PETŐFI
SZÍV
TÖRÖK BÁLINT
VÖRÖSMARTY

Közterület jellege
UTCA
UTCA
UTCA
TÉR
TÉR
UTCA
UTCA
UTCA

Intervallum
TELJES
TELJES
TELJES
2-10
20-végig
TELJES
TELJES
TELJES

