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Kunfehértó Község Polgármesterétől 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a házi gyermekorvosi szolgálat működtetése tárgyában 
 

(Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) 

 

A házi gyermekorvosi szolgálat működési engedélye 2015. szeptember 30. napján lejár. Dr. 

Urfi Edit vállalja 2016. szeptember 30. napjáig a szerződése meghosszabbítását.  

Javaslom a csatolt vállalkozói szerződés megkötését.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT:  

Kunfehértó Község Képviselő-testülete, a házi gyermekorvosi szolgálat 

ellátását továbbra is tartós helyettesítéssel tudja megoldani.    

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: 2015. augusztus 30. 

Felelős:   Huszár Zoltán polgármester 

ÉRTESÜLNEK: házi gyermekorvos,  képviselők, polgármester, jegyző, 

 

 

 

 

Kunfehértó, 2015. augusztus 18. 

 

 

 

 

 
(: Huszár Zoltán :) 

polgármester 
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SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről Kunfehértó Község Önkormányzata  (6413 Kunfehértó Szabadság 

tér 8., képviselő: Huszár Zoltán polgármester) mint vállalkozásba adó (továbbiakban 

vállalkozásba adó), másrészről a Futó és Társa Kft (6400 Kiskunhalas, Gyöngyvirág u. 14., 

képv.: Futó Zoltán) mint vállalkozó gyermekorvos (továbbiakban: vállalkozó) között alulírott 

napon, az alábbi feltételek mellett:  

 

1. A vállalkozásba adó vállalkozásba adja, a vállalkozó elvállalja a település gyermekorvosi 

alapellátásának és az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi feladatok helyettesként 

történő biztosítását 2015.október 1-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakra.  

 

2. A Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a. szám alatti, gyermekorvosi feladatok ellátáshoz 

szükséges rendelő helyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának 

időtartamára, külön megállapodva az ingatlan tulajdonosával, használhatja.  

  

3. A vállalkozó az alábbi feladatokat látja el : 
  

 Heti min. 15 órában vállalja a község gyermekkorú lakosságának alapellátását az 

alábbi, 7,5 órás rendelési idővel 

kedd:          13 - 16  

csütörtök:   13 - 16 

Péntek:       09 - 10
30 

// 13-14
30

 
 

A vállalkozó a szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően látja el. 
 

 Biztosítja az alapellátás zavartalan működéséhez szükséges anyagokat és segéd-

anyagokat, viseli a rendeléssel összefüggő költségeket (bérleti díj és közmű 

költségek).  

 

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy  

 az ellátás biztosításához szükséges asszisztenciát a vállalkozó biztosítja; 

 a vállalkozó a szakmai előírásoknak megfelelő helyettesítésről a fent körülirt 

rendelőben dr. Székács István kunfehértói háziorvos (48550) bevonásával, annak 

rendelési idejében gondoskodik.  

 

5. A szerződő felek rögzítik, hogy a feladatellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

Dél-Alföldi Területi Hivatalával (továbbiakban: pénztár) közvetlenül szerződést a 

vállalkozásba adó köt. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozásba adó a 

vállalkozó bevonása nélkül, közvetlenül a finanszírozó felé teljesíti az előírt 

adatszolgáltatási feladatokat. 

 

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozásba adó a vállalkozó részére a 

pénztár által a vállalkozásba adó részére folyósított támogatás teljes összegét fizeti ki, 

abból levonást nem eszközöl. Az átutalásról a vállalkozásba adó a folyósítást követő 5 

banki munkanap alatt gondoskodik.  

 

7. A szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok előírásai 

érvényesek. 
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8. Jelen szerződés határozott időre szól. A szerződés ezen időpont előtt szűnik meg az 

alábbi esetekben: 
  

 - bármely fél felmondásával, a felmondás külön indokolása nélkül, a felmondást 

követő 30 napon belül; 
  

 - amennyiben a finanszírozó a szerződését a vállalkozásba adóval felbontja; 
  

 - az illetékes Bkm-i Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala a szerződés 

felmondására vonatkozó, szakmailag alátámasztott javaslata alapján. 
  

 A szerződés lejártát, illetve a felmondást követő 15 napon belül a vállalkozó köteles a 

részére átadott felszerelésekkel, berendezésekkel elszámolni.  

  

9. Szerződő felek kikötik, hogy a köztük békés úton nem rendezhető esetleges jogvitáik 

elintézésére a Kiskunhalasi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

  

 

Kunfehértó, 2015. augusztus 26.  

 

 

 

        

 

vállalkozásba adó                                              vállalkozó 

 

 

 

 

 

 

 

 


