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Száma: ……../2006. 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. március 30-án (péntek) de. 8 
               órai kezdettel a  (volt GAMESZ épület) – tárgyalótermében megtartott   
               –  r e n d k í v ü l i  n y i l v á n o s  ü l é s é r õ l -. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Juhász Istvánné alpolgármester, Balsa József,  
                        Galambos János,  Kovács Sándor, Nagy József, Puskás László,  
                         Ricska Zsolt, Székely József, Szilágyi Antalné, Tóth András, Tóth János  
  
   
A Polgármesteri Hivatal részérıl:   Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı,  

Igazgatási Osztályvezetı   
                         Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fı képviselıbıl 10 fı jelen van, így a képviselı-testület  h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Nagy Sándor polgármester 
 
A meghívót 13-21/2006. számon kapták kézhez. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ki az, aki a meghívóban szereplı napirendi pontokkal egyetért? 
 
A képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontokat 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet állapította meg: 
 
 

Napirendi pont 
 

1./ Elıterjesztés Dr. Kubinyi Erika és Dr. Venyige Gabriella gyermekorvosok praxisadás-  
     vételével kapcsolatos döntések meghozataláról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 

 
1./ Elıterjesztés Dr. Kubinyi Erika és Dr. Venyige Gabriella gyermekorvosok praxisadás-  
     vételével kapcsolatos döntések meghozataláról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor polgármester 
 
Három határozat meghozatalára van szükség ennek a napirendi pontnak a kapcsán. Az egyik 
határozat-tervezet arról szól, hogy Dr. Kubinyi Erika gyermekorvossal a szerzıdés 
megszőnne, a másodikban az a vállalkozói szerzıdés megkötéséhez szükséges határozat,  
amelyik Dr. Venyige Gabriella gyermekorvossal kötött szerzıdésérıl szól. A harmadik döntés 
a korábban Kubinyi Erika által használt gyermekorvosi rendelı elidegenítésérıl szól, melyet 
Dr. Venyige Gabriella részére, ugyanolyan feltételekkel, mint a többi orvos részére 
elidegeníti. A határidık április 30. és május 1-je. De ahhoz, hogy Dr. Venyige Gabriella 
részére a TB megkösse a finanszírozási szerzıdést április 3-áig a MEP-hez be kell juttatni a 
szerzıdést. A doktornı jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, részére a megállapodás-
tervezeteket, határozat-tervezeteket megküldtük valamint a doktornı által megbízott Dr. 
Tárkányi Tamás ügyvéd Úr részére. Ügyvéd Úr jelezte, hogy nem tud itt lenni, de a 
megküldött javaslatokkal egyetért.  Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Balsa József megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 11 fıre változott.  
 
Galambos János 
 
Ha 20 évig történı az orvosi rendelınkénti hasznosítást lehet-e széljegyzésként az FM 
Hivatalnál? 
 
Kovács Sándor megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 12 fıre 
változott.  
 
Nagy Sándor   
 
Ez benne van az adás-vételi szerzıdésben. A 8. pontban van szabályozva az adás-vételi 
szerzıdésben. Ezt mind a két ügyvéddel, tehát a miénkkel és az Övékével is egyeztettük. Ha 
egyéb kérdés, észrevétel vélemény nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Három határozat 
szükséges. Az elsı, ki az aki azt a határozat-tervezetet elfogadja, mely arról szól, hogy Dr. 
Kubinyi Erika területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi szolgálat 
egészségügyi vállalkozási formában történı szerzıdésének megszüntetésérıl szól 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

41/2006. (III. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Dr. Kubinyi Erika területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi szolgálat 
egészségügyi vállalkozási formában történı szerzıdésének megszüntetésérıl  
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
2003. december 12.- én Dr. Kubinyi Erika gyermekorvossal aláírt 11396/2003. számú 
szerzıdését, közös megegyezéssel 2006. április 30. napjával megszünteti. 
 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

Nagy Sándor 
A második határozat-tervezet mely, Dr. Venyige Gabriella gyermekorvos területi ellátási 
kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában való 
megbízásáról szól, ki az, aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

42/2006. (III. 31.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

Dr. Venyige Gabriella gyermekorvos területi ellátási kötelezettséggel járó házi 
gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában való megbízásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. Megbízza Dr. Venyige Gabriella (anyja neve: Gólián Magdolna, 4251 Hajdúsámson, 
Kossuth út 25.) gyermekorvost 2006. május 01.- tıl határozatlan idıre, az 1. számú 
gyermekorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi szolgálat 
egészségügyi vállalkozási formában való mőködtetésével. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a mellékelt, területi ellátási 
kötelezettséggel járó gyermekorvosi, a gyermekorvos központi orvosi ügyelet ellátásban való 
részvételi, valamint az iskola egészségügyi orvosi teendık ellátásával kapcsolatos 
szerzıdéseket aláírja. 
 

        Határidı: 2006. május 01. 
Felelıs: polgármester 

 
S Z E R Z İ  D É S 

 
a területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi szolgálat  

egészségügyi vállalkozási formákban való mőködtetésére 
 
 
mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (képviseletében Nagy Sándor 
polgármester) 4244 Újfehértó, Szent István út 10. mint megbízó (továbbiakban megbízó), 
másrészrıl ...................................... (anyja neve: ......................................, születési helye, 
ideje: ...................................... orvosok országos nyilvántartási száma: 
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......................................) lakcíme: ...................................... házi gyermekorvos, mint megbízott 
(továbbiakban megbízott) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Újfehértó Város Képviselı-testülete a 42./2006. (III. 31.) számú határozatával döntött, 
hogy a területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi szolgálat 1. sz. 
gyermekorvosi körzet ellátásával Dr. ...................................... vállalkozó házi gyermekorvost 
bízza meg. A házi gyermekorvos vállalja az újfehértói önkormányzat gyermekorvosi szolgálat 
mőködésére vonatkozó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény LXV. törvényben 
és a 4/2000. (II. 25.) EÜM. sz. rendeletben és más jogszabályokban, különös tekintettel a házi 
gyermekorvosi jogszabályokban megjelölt területi ellátási kötelezettség mellett a folyamatos 
házi gyermekorvosi ellátást. A házi gyermekorvosi ellátásra kötelezettek a 0-14 életévüket 
betöltött személyek és a törvényes képviselı által betegbiztosítási kártya leadásával a 14-18 
életév közötti személyek. 
Házi gyermekorvos a gyermekorvosi praxisára vonatkozó, a jelen szerzıdés mellékletét 
képezı utcajegyzék szerint és ezen kívül a hozzá bejelentkezett más biztosítottaktól elfogadott 
betegbiztosítási kártyák tulajdonosait köteles ellátni.  
 
2./ Házi gyermekorvos vállalja, hogy az idevonatkozó jogszabályok elıírásainak megfelelıen 
területi ellátási kötelezettséget vállalva az általa mőködtetett házi gyermekorvosi szolgálat 
keretében végzi a házi gyermekorvosi megelızı – gyógyító feladatokat, elsıdleges személyes 
és folyamatos ellátást nyújt a körzetében lakók és a hozzá bejelentkezett más biztosítottak 
részére, és biztosítja ennek zavartalan mőködését a jogszabályi, a szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelıen.  
 
3./ Az 1./ és 2./ pontban meghatározott feladatokon túl, vállalkozó a következı önkormányzati 
feladatokat vállalja: 
 

• Újfehértó területén a sürgısségi központi és hétvégi ügyeleti szolgálat ellátására, a 
rendszeres felnıtt ügyeletben való részvételre az önkormányzat igényt tart, melyet a 
házi gyermekorvos vállal. Ezen feladat ellátására kötött szerzıdést a 2. sz. melléklet 
tartalmazza.  

• Ellátja mindazon feladatokat, melyeket jogszabály, vagy más rendelkezés a házi 
gyermekorvos hatáskörébe utal.  

• Polgármester házi gyermekorvost rendkívüli eseményhez kirendelheti Újfehértó 
közigazgatási területén. 

• Külön szerzıdés alapján és díjazásért ellátja az ifjúságvédelmi, óvodai és iskola 
egészségügyi, valamint az anya- és csecsemıvédelmi feladatokat a módosított 
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján. 

 
 
4./ Házi gyermekorvos munkaideje heti 40 (negyven) óra, amely magába foglalja a 
Gyermekorvosi Rendelıben és a beteg lakásán történı megelızı-gyógyító betegellátást. 
 

A praxis rendelési ideje: napi 4 óra 
 

Rendelési idı 
 

  700-1100-ig    1100-1500-ig   1500-1900-ig 
Szerda   Hétfı, Kedd, Csütörtök   Péntek 
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Dominó rendszerő rendelési idı, félévenként változik 

 
A praxis rendelési helye: Újfehértó, Bartók B. út 16. 
 
A házi gyermekorvos vállalja a dominó rendszerő rendelési idıt. 
Tanácsadás ideje: Keddi nap 930-1100-ig. 
 
5./ Házi gyermekorvos kötelezi magát, hogy a jogszabályokban elıírt asszisztenciát a 
praxisában foglalkoztat. 
 
6./ Házi gyermekorvos tudomásul veszi, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat számára a 
jogszabályokban elıírt nyilvántartásokat köteles vezetni és a megadott határidıkre, illetve 
felkérésekre az adott szolgáltatást kérık részére az orvosi titoktartást és a személyiségi 
jogokat nem sértı információkat szolgáltatni. 
 
7./ Házi gyermekorvos kötelezi magát, hogy a városban mőködı házi gyermekorvosokkal, 
illetve a választott kollegális szakmai vezetı háziorvossal együttmőködik, jogszabályi 
elıírásokon alapuló intézkedéseit elfogadja.  
 
8./ Házi gyermekorvos köteles akadályoztatása esetén helyettesítésérıl és a szakdolgozó 
alkalmazott akadályoztatása esetén annak helyettesítésérıl gondoskodni és anyagi kihatásait 
fedezni. Helyettesítést csak felelısségbiztosítással rendelkezı orvos láthat el. Díjazás a 
helyettesítések esetében a helyettesített praxist terheli. Rendkívüli esetben az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Önkormányzat illetékese a kollegális háziorvos 
vezetı bevonásával biztosítják a helyettes kirendelését.  
 
9./ Házi gyermekorvos rendelési idejében a Gyermekorvosi Rendelıt csak indokolt esetben 
hagyhatja el, munkaidejében köteles elérhetı helyen tartózkodni. 
 
10./ Házi gyermekorvos gondoskodik a háziorvosi tevékenység során keletkezett veszélyes 
hulladék összegyőjtésérıl, elszállításáról az ÁNTSZ elıírásainak megfelelıen. 
 
11./ Házi gyermekorvos saját kockázatára, saját felelısségére, saját költségére folytatott 
vállalkozási tevékenységéért, az önkormányzat nem vállal felelısséget a vállalkozó házi 
gyermekorvosért. 
 
12./ Vállalkozó házi gyermekorvos által megkötött felelısségbiztosítási szerzıdés másolata 
jelen megállapodás mellékletét képezi.  
 
13./ Ha a mőködés költségei elıre nem tervezhetı okok következtében olyan mértékben 
megemelkednek, hogy az Egészségbiztosítási Alap nem nyújt fedezetet a mőködési költségek, 
illetve az alkalmazott bérek és járulékaik kifizetésére az önkormányzat a házi gyermekorvos 
írásbeli kérésére.  
 

• A házi gyermekorvossal ismételt közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a hatályos 
jogszabályok értelmében. A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele, hogy a 
házi gyermekorvosként eltöltött idı alatt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat, az Orvosi Kamara, vagy az illetékes Bíróság nem hozott elmarasztaló 
jogerıs határozatot a szakmai, etikai munkája ellen. A közalkalmazotti jogviszonyba 
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visszatérı orvos illetményének meghatározása az akkor érvényben lévı jogszabályok 
alkalmazásával történik. 

• Amennyiben a házi gyermekorvossal az önkormányzat ismételt közalkalmazotti 
jogviszonyt létesít, úgy a praxis mőködtetése visszakerül önkormányzati keretek közé. 

 
14./ Házi gyermekorvos jogutódja a Városi Önkormányzatnak illetve a Polgármesteri 
Hivatalnak, a praxissal kapcsolatban munkajog, polgári jogi és egyéb tekintetben. 
 
15./ A házi gyermekorvos köteles a szolgáltatók felé a változást bejelenteni és a saját 
tulajdonában lévı épületrészben felmerülı rezsi költségeket (víz, gáz, villany, telefon, stb.) 
közvetlenül a részükre megfizetni. 
 
16./ Amennyiben a jogszabályi és mőködési feltételek idıközben változnak, szerzıdı felek 30 
napon belül írásban a szerzıdés módosítására, kiegészítésére tehetnek javaslatot. 
 
17./ Szerzıdı felek jelen szerzıdést 30 nappal felmondhatják, a Polgári Törvénykönyv 
idevonatkozó elıírásait alkalmazzák azzal, hogy a felmondási szándékot legalább 30 nappal 
korábban írásban kötelesek jelezni. 
 
18./ A szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a felek vállalják az egymás közötti 
elszámolást, a megszőnés idıpontjával egyidejőleg. 
 
19./ A szerzıdés mellékleteivel együtt érvényes, amely az alábbiak: 
 
Elsı alapszerzıdésnél készített 

• Utcajegyzék, 
 
Új szerzıdéshez csatolandó 

• Az ÁNTSZ ……………..sz. engedélye a házi gyermekorvos magángyakorlatáról, 
• Megállapodás Egészségbiztosítási Pénztárral a házi gyermekorvosi feladatok és azok 

finanszírozására TB. Támogatás átadására-átvételére vonatkozóan, 
• Házi gyermekorvos felelısségbiztosítása 
• Ügyeleti szerzıdés  
• Iskola orvosi szerzıdés 
• Helyettesítési szerzıdés 

 
20./ Jelen szerzıdés ……………………. napján lép életbe és határozatlan idegig szól. 
 
Jelen szerzıdés nem szabályozott kérésekben a Polgári Törvénykönyv, a háziorvosi ellátásról 
szóló és más idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Szerzıdı felek a szerzıdıt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt helybenhagyólag aláírták. 
 
Újfehértó, 2006. ………………..hó ………nap 
 

 ......................................     ...................................... 
    házi gyermekorvos           polgármester 
 

1. sz. melléklet 
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U T C A J E G Y Z É K 
 

 
Alkotmány u.   Toldi u. 

Árpád u.   Tó u 

Balkányi u.   Trombitás u. 

Debreceni u.   Tőzér u. 

Galamb u.    Víz u. 

Görgey u.   Nyíregyházi u. 

Határ u.   Ibolya u. 

Honvéd u.   Gyöngyvirág u. 

József A. u.   Hóvirág u. 

Kölcsey u.   Kőrt u. 

Zrínyi u.   Ifjúság u. 

Petıfi-tag   Pipacs u. 

Ereszvény-tag   Szılı u. 

Nyíl u.    Dohány u. 

Lehel u.   Ady E. u. 

Katona J. u.   Márvány u. 

Puskin u.    Nyárfa u. 

Váci M. u.   Egészségház u. 

Szövı u.    Jókai köz 

Munkás u.   Pacsirta u. 

Radnóti u.   Rózsa u. 

Táncsics-tag 

 
 
 
Újfehértó, 2006. …………………..hó ………..nap 
 
 
 
 

...................................... 
   házi gyermekorvos 

 
2 sz. melléklet 
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S Z E R Z İ  D É S 

 
gyermekorvos központi orvosi ügyelet ellátásában való részvételére 

 
 
mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (képviseletében Nagy Sándor 
polgármester) 4244 Újfehértó, Szent István út 10. mint megbízó (továbbiakban megbízó), 
másrészrıl...................................... (anyja neve: ......................................, születési helye, 
ideje: ...................................... orvosok országos nyilvántartási száma: 
......................................) lakcíme: ...................................... házi gyermekorvos, mint megbízott 
(továbbiakban megbízott) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Szerzıdı felek a TB finanszírozásban elismert kezdı idıpont napjával szerzıdést kötöttek 
a területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi egészségügyi szolgálat vállalkozási 
formában való mőködtetésére, ezen belül 3. pontban a sürgısségi központi (hétközi és 
hétvégi) ügyelet ellátására.  
A város lakosságának sürgısségi ellátás biztosítása érdekében házi gyermekorvos 
kötelezettséget vállal arra, hogy ………………………. napjától határozatlan ideig a 
kollegális  (Dr. Stéfán Katalin) vezetı háziorvos által elkészített ügyeleti beosztás szerint  
 
  hétköznap du. 1900-tól másnap reggel 700-ig 
  hétvégén péntek du. 1900-tól hétfı reggel 700-ig  
 
továbbá hétköznapra esı munkaszüneti napon a hétköznapnak megfelelıen sürgısségi 
központi ügyeletet lát el.   
Házi gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a fent említett minden idıszakra az 
egészségügyi szakdolgozóról gondoskodik.  
 
2./ A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az elızı pontban körülírt ügyeleti idıszakokra 
az ügyelethez biztosítja az ügyeletet ellátó házi gyermekorvos részére a 
………………...szolgálati gépkocsit gépkocsivezetıvel. 
 
3./ Az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszer, kötszer és jogszabályokban meghatározott 
valamennyi egyéb szakmai anyag beszerzésérıl a házi gyermekorvos köteles gondoskodni és 
köteles biztosítani az általa ellátott ügyeleti idıszakra a szükséges eszközöket és anyagokat. 
Ezen anyagok és eszközök beszerzésére a megbízó negyedévente 14.000.-Ft/hó, azaz 
Tizennégyezer forint/hó összegő költségtérítési átalányt fizet a házi gyermekorvos részére 
számla ellenében.  
 
4./ A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az ügyeleti helyiséget berendezéssel, 
felszereltséggel és mőszerezettséggel együtt. 
 
5./ A házi gyermekorvost az 1. pontban leírt ügyeleti idıre ügyeleti díjazás illeti meg a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális-, egészségügyi-, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 113/1992. 
(VII.14.) Korm. rendelet alapján, melynek összege magában foglalja az ügyeletet végzı házi 
gyermekorvos díjazását és az általa biztosított egészségügyi szakdolgozó díjazását.  
Az ügyeleti szolgálat ellátásáért vállalkozó házi gyermekorvost és általa biztosított 
egészségügyi szakdolgozót együtt 12 órás ügyelet után bruttó 24.000.-Ft/hó, azaz 
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Huszonnégyezer forint/hó illeti meg, melyet a …………….negyedévente a tárgynegyedévet 
követı hó 5 napjáig utalja át a házi gyermekorvos által leadott számla ellenében.  
 
6./ Házi gyermekorvos vállalja, hogy az ügyeletben felhasznált gyógyszerekrıl, kötszerekrıl, 
vegyszerekrıl pontos naprakész nyilvántartást vezet.  
 
7./ Házi gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízó által biztosított eszközöket, 
tárgyi eszközöket, beleértve ebbe a szakmai anyagokat és az ügyeleti gépkocsit is kizárólag az 
ügyeleti egészségügyi ellátás biztosítására használja. 
 
8./ Házi gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy teljes anyagi, büntetıjogi, munkajogi 
és egyéb felelısséggel tartozik az orvosi ügyelet ideje alatt végzett tevékenységéért és a 
munkáját segítı egészségügyi szakdolgozó tevékenységéért és az esetlegesen helyette eljáró 
ügyeletes orvos feladataiért. A házi gyermekorvos ügyeleti tevékenységét személyesen 
köteles ellátni, indokolt esetben csak olyan helyettes orvos tevékenységet veheti igénybe 
maga helyett, aki a háziorvosi szolgálat ellátásáról szóló jogszabályokban elıírt képesítéssel 
rendelkezik és minden szakmai követelménynek megfelel, rendelkezik a szükséges ANTSZ 
engedéllyel a szerzıdés tárgyát képezı tevékenységre. A helyettes orvos igénybevételét a házi 
gyermekorvos köteles bejelenteni a megbízó és a kollegális háziorvos felé írásban, legkésıbb 
a helyettesítést megelızı napon. Házi gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ügyeleti tevékenységet kötelezı felelısségbiztosítással végzi, melynek költségeit maga viseli 
és vállalja, hogy a helyettesítését felelısség biztosítással rendelkezı orvos látja el.  
 
9./ A szerzıdı felek rögzítik, hogy e megállapodást évenként  egy alkalommal az 
önkormányzati költségvetés elkészítésekor felülvizsgálják és a finanszírozási feltételek 
változása esetén módosítják. 
 
Jelen szerzıdés a TB finanszírozás elismert kezdı idıpont napjától az alapszerzıdéssel együtt 
érvényes. 
 
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a háziorvosi 
ügyeleti ellátásról szóló más idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen vállalkozási szerzıdést a felek elolvasták, értelmezték, és saját kezőleg aláírták. 
 
 
 
Újfehértó, 2006. ………………..hó ………nap 
 
 
 
 
 ........................................     ...................................... 
    házi gyermekorvos             polgármester 
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        3. sz. melléklet 

SZERZİDÉS 
 

iskola egészségügyi orvosi teendık ellátására 
 
mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (képviseletében Nagy Sándor 
polgármester) 4244 Újfehértó, Szent István út 10. mint megbízó (továbbiakban megbízó), 
másrészrıl ...................................... (anyja neve: ......................................, születési helye, 
ideje: ...................................... orvosok országos nyilvántartási száma: 
......................................) lakcíme: ...................................... házi gyermekorvos, mint megbízott 
(továbbiakban megbízott) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Dr. ...................................... gyermekorvos az 
alábbi önkormányzati intézményekben iskola egészségügyi orvosi teendıket lát el. 
 
Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola ………..…. Tagintézménye  ….. fı 
Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola ………..…. Tagintézménye  ….. fı 
 
az alábbi szempontok szerint: 
 

• A fenti oktatási intézményekben a házi gyermekorvos az iskola egészségügyi orvosi 
teendıket védını közremőködésével végzi az általános iskolában és a középiskolában 
kialakított orvosi szobában. 
A védını az önkormányzat alkalmazásában áll. 
 

• A fenti iskola egészségügyi tevékenység során a házi gyermekorvos fıbb feladatai:  
- Az iskola vezetıivel részt vesz a iskolaszemlén, szakmai javaslatával segíti az 

iskola vezetıjét. 
- Elvégzi az iskolások korhoz kötött kötelezı védıoltását. 
- Elvégzi a fertızı betegekkel kapcsolatos teendıket, a szükséges környezet 

oltásokat. 
- Gondozásjellegő ellátásban részesíti az arra rászoruló gyermekeket, intézi 

kivizsgálásukat. 
- Elızetes beütemezés alapján részletes szőrıvizsgálatot végez. 
- Rendszeresen részt vesz az egészségnevelésben – egészségügyi nevelı, 

tájékoztató elıadásokat tart – ezen belül különös gondot fordít a drog 
megelılegezésére. 

- Tanácsot ad a pályára irányításban, e téren az osztályfınökkel tartja a 
kapcsolatot. 

- Áthelyezı bizottság elé irányítja a szükségesség felmerülése esetén a 
gyermekeket.  

- Elvégzi a beiskolázási, iskolaérettségi vizsgálatokat. 
- Gondoskodik a törzslapok vezetésérıl. 
- Elvégzi a nyári táborázások elıtti vizsgálatokat. 
- Elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket módszertani útmutatók, jogszabályok, 

utasítások az iskolát ellátó orvos feladatkörébe utalnak. 
• Átlagosan, legalább heti 5 órát tölt az általa ellátott gyermekintézményben, a 

védınıvel egyeztetett saját maga által megszabott ütemezés szerint, s évenként 
tájékoztatja az önkormányzatot saját munkájáról. 

 



 11

• A fenti tevékenység ellátásáért a TB által fizetett összeg 50 %-át kapja díjazásként. 
 

• Jelen szerzıdés megkötése a vállalkozói szerzıdés megkötésének feltétele. 
 

• Jelen szerzıdés ………………………….napjától  határozatlan idıre érvényes. 
 
 
 
 
Újfehértó, 2006. ………………..hó ………nap 
 
 
 
 
 ......................................     ...................................... 
   házi gyermekorvos             polgármester 
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  4. sz. melléklet 

 
 
 

HELYETTESÍTÉSRE VONATKOZÓ  
 

S Z E R Z İ D É S 
 
 
mely létrejött ...................................... helyettesítendı, ………………………., 
……………………  házi gyermekorvosok között az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Újfehértó város egészségügyi alapellátását biztosító házi gyermekorvosok megállapodnak 
abban, hogy - közülük bárki táppénzes állományban, szabadságon, egyéb távolléten van - a 
belsı helyettesítést egymás között oldják meg.  
 
2./ Ha a belsı helyettesítést házon belüli házi gyermekorvossal nem tudják biztosítani, úgy 
kötelesek azt vállalkozásba adó önkormányzat részére jelezni, hogy a helyettesítést az 
önkormányzat külsı helyettesítıvel el tudja láttatni. 
 
3./ Mind a belsı helyettesítés, mind pedig a külsı helyettesítés díjazását a helyettesítı házi 
gyermekorvos köteles biztosítani.  
Ha az önkormányzat külsı helyettesítéssel láttatja el a helyettesítı házi gyermekorvos 
praxisát, akkor a helyettesítı házi gyermekorvosnak a helyettesítési díj összegét az 
önkormányzat részére kell megtérítenie. 
 
 
 
 
Újfehértó, 2006. ………………..hó ………nap 
 
......................................  …………………….  …………………… 
  házi gyermekorvos   házi gyermekorvos  házi gyermekorvos 

 
 

Nagy Sándor 
A harmadik határozat-tervezet mely, Újfehértó belterület 274/1/A/2 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott társasházi ingatlan elidegenítésérıl szól, ki az, aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

43/2006. (III. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
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Újfehértó belterület 274/1/A/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott társasházi ingatlan 
elidegenítésérıl 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó belterület 274/1/A/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ténylegesen 4244 
Újfehértó, Bartók Béla út 16. szám alatt fekvı „Szakorvosi Rendelı” társasházi tulajdonban 
található 30 m2 területő gyermekorvosi rendelıt Dr. Venyige Gabriella (anyja neve: Gólián 
Magdolna, 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 25.) részére 6.000.000.-Ft (ÁFA- val) vételárért 
elidegeníti.  
 
2./ az elidegenítés feltételéül határozza meg, hogy az ingatlan a vételár megfizetésétıl 
számított 20 évig kizárólag orvosi rendelı céljára hasznosítható, továbbá a kötelezettség 
biztosítására a szerzıdés aláírását követı 5 évig csak az eladó írásbeli hozzájárulásával 
idegeníthetı el.  
 
3./ megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a határozat elfogadásától 
számított 8 napon belül az adás- vételi szerzıdést aláírja. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 

ADÁS-VÉTELI SZERZ İDÉS 
 
Amely egyrészrıl: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /képv: Nagy Sándor polgármester, stat. 
törzsszám: 15-26.611/Újfherétó, Szent István út 10. sz.. mint eladó, másrészrıl cégnév, vagy magánszemély 
neve: 
…………………………………………………………………………….................................. 
(szül. adatok, vagy adósz.:……………….., székhely, vagy cím:…………………….., cégjegyz. sz, vagy 
adóazonositó jel:.:……………………........................................................... 
cég esetén képviseli:…………………………………….. ) mint vevı, az alulírott napon az alábbi feltételek 
mellett kötöttek: 
 

1. A szerzıdı felek közül az eladó kizárólagos tulajdonát képezi az újfehértói belterületi 274/1. 
hrsz. ingatlanon létesített társasházban található, az alapító okirat szerinti …….…. hrsz. alatt 
…….. m2 területtel nyilvántartott orvosi rendelı megjelöléső ingatlan, mely a valóságban 
Újfehértó, Bartók Béla u. 16. szám alatt található. Az ingatlanhoz tartozik a társasház közös 
tulajdonba kerülı részeibıl ………./1000 eszmei tulajdoni hányad, a rendelıkhöz tartozó 
szélfogós bejárat, váróhelyiség, személyzeti WC, fiú és leány WC, valamint takarítószertár 
közös használati jogával.  

 
2.  A fentiek elıre bocsátásával az eladó per-, teher-, és igénymentesség szavatosságával eladja, 

a vevı pedig megtekintett és megismert állapotban, gyermekorvosi/fogorvosi rendelı 
mőködtetése céljából megvásárolja az 1. pontban írt ingatlant, …….. m2 belsı hasznos 
alapterülettel, mely ……………………………. helyiségekbıl áll, a kölcsönösen kialkudott 
bruttó: 6.000.000.-Ft, azaz hatmillió -forint  vételárért. A vevı tulajdonába kerülı ingatlanhoz 
tartozik a fenti 1. pontban írt közös tulajdonú helyiségek közös használati joga is.  

 
3.  A vevı a vételárat az eladó részére ……. Ft készpénz, illetve ……….. Ft, a 

…………………………. banktól igényelt bankkölcsön igénybevételével köteles legkésıbb a 
jelen szerzıdésnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács általi 
jóváhagyását, illetve a társasház Földhivatali bejegyzését követı 60 napon belül teljes 
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egészében megfizetni, vagy átutalás, vagy házipénztárba történı befizetés útján. Ha a vevı  
bankkölcsönt vesz igénybe a vételár megfizetéséhez, akkor eladó tudomásul veszi és 
hozzájárul, hogy a Körzeti Földhivatal a felvett kölcsön és járulékai biztosítására a 
tulajdonjoga bejegyzésével egyidejőleg az ingatlan tulajdoni lapjára a bank javára jelzálogot, 
valamint elidegenítési és tehermentesítési tilalmat jegyezzen be az ingatlan nyilvántartásba. A 
vételár hitelbıl finanszírozandó része csak a vételár utolsó részlete lehet. 

 
4. Az ingatlannak a vevı jelenleg is birtokában van, a továbbiakban a vételár megfizetésétıl 

kezdve azt tulajdonosként használhatja, birtokolhatja, köteles viselni annak terheit és húzhatja 
annak hasznait. Erre tekintettel külön birtokbaadás a jelen okirat alapján nem történik. Az 
eladó vállalja, hogy a tulajdonát képezı 274/3. hrsz. út megjelöléső ingatlan használatát a 
szerzıdés tárgyát képezı ingatlan mindenkori tulajdonosa részére biztosítja, határidı nélkül, 
az ingatlan megközelítése céljából  

 
5. A vevı vállalja, hogy az általa egyedileg elfogyasztott és mérıórával mért közüzemi és egyéb 

szolgáltatási díjakat közvetlenül a szolgáltató vállalatok felé - a közszolgáltatóval kötött 
szerzıdés szerint – megfizeti.  

 
6. Az eladó a teljes vételár megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. Hozzájárul ugyanakkor, 

hogy a vevı javára az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdonjog fenntartásával történı eladás 
tényét a Körzeti Földhivatal minden további megkérdezése nélkül feljegyezze.  

 
7. A teljes vételár megfizetésekor, illetve a vételár utolsó részletének banki finanszírozásáról 

szóló banki hitelígérvény kézhezvételekor az eladó köteles a tulajdonjog átvezetéséhez 
szükséges tulajdonjogról lemondó nyilatkozatot a vevı javára aláírni és átadni, mely alapján a 
Körzeti Földhivatal a vevı tulajdonjogát bejegyezheti az ingatlan nyilvántartásba.  

 
8. A vevı vállalja, hogy gondoskodik arról, miszerint a szerzıdés tárgyát képezı ingatlan a 

vételár megfizetésétıl számított 20 évig kizárólag orvosi rendelı céljára legyen hasznosítva. 
Ezen kötelezettség biztosítására a felek kikötik, hogy a vevı az ingatlant a mai naptól 
számított 5 évig csak az eladó írásbeli hozzájárulásával idegenítheti el. Ezt követıen történı 
elidegenítés esetén is az errıl szóló adásvételi szerzıdésben az eladó, tehát a jelen okirat 
vevıje, mint tulajdonos köteles kikötni, hogy a vevı az ingatlant a fenti 20 év lejártáig csak 
orvosi rendelı céljára hasznosíthatja és továbbértékesítés esetén ı is köteles a fenti kikötést az 
eladásról szóló szerzıdésben szerepeltetni. Az ezt követı esetleges értékesítésekre a 20 év 
lejártáig ugyanezen kikötés irányadó.  Amennyiben a vevı a jelen pontban vállalt 
kötelezettségének a 20 év lejártáig nem tesz eleget, abban az  esetben az ebbıl eredı, az eladót 
ért minden kárért helytállni tartozik.  

 
9. A jelen adás-vételi szerzıdés érvényességéhez a Területfejlesztési Tanács hozzájáruló 

nyilatkozata szükséges, így a szerzıdés csak azon a napon lép hatályba, amikor a 
Területfejlesztési Tanács a hozzájáruló nyilatkozatát megadja. Az adás-vételhez Újfehértó 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 161/2005. (XI. 23.) sz. határozatával 
hozzájárult. 

 
10. A szerzıdı felek közül az eladó Önkormányzat devizabelföldi jogi személy, a vevı pedig 

Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, (vagy magánszemély esetén magyar 
állampolgár), ügyleti képességük korlátozva nincs, a vevı tulajdonszerzési képessége nem 
korlátozott. 

 
11. Az eladó szavatol azért, hogy az ingatlant semmilyen be nem jegyzett, vagy bejegyzés alatt 

álló teher, egyéb tartozás nem terheli, azt másnak el nem idegenítette, az ingatlanra másnak 
sem területi, sem egyéb címen igénye nincs. Az eladó szavatol a vevı korlátozás mentes 
tulajdonszerzéséért. 
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12. Megbízást adnak a szerzıdı felek a Nyíregyházi 1. sz. ügyvédi Irodának /ügyintézı: Dr. 
Kovács  Attila ügyvéd/ a szerzıdéssel kapcsolatos képviseletüknek minden hatóság elıtt teljes 
jogkörrel történı ellátására. 

 
13. Az okirattal kapcsolatos költségeket a vevı viseli. 

       A felek a szerzıdés 1-1 példányát tényvázlatnak is tekinthetik az ügyvédi megbízás 
szempontjából. 
 
Ezt az okiratot, mint akaratukkal mindemben megegyezıt, elolvasás után helybenhagyólag aláírták.  
 
 
Ú j f e h é r t ó ,  …..…………….…. 
 
 
…………………………………….    …………………………………….. 
              
 
Újfehértó Város Önkormányzat                                                              Vevı képviseletében                                          
           képviseletében 
 
 
A szerzıdést készítette és ellenjegyezte: 
 
2006. ………………….. 
 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 30 perckor bezárta.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 

Nagy Sándor              dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester               j e g y z ı 
 


