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Tárgy:  Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Nyirád Község Önkormányzata a 111/2012. (XII.13.) számú határozatával hagyta jóvá dr. 
Huszágh Lívia vállalkozó háziorvossal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződést. 
A szerződés 7. pontja szerint a háziorvos minden hónapban 34.000 Ft-ot köteles fizetni az 
önkormányzatnak a rendelő közüzemi költségei és takarítása egy részének megtérítése 
címen. 
 
A rendelőt hosszú évek óta a művelődési ház takarítónője takarította osztott munkaidőben, aki 
nyugdíjazása miatt 2017. július 29-től – 2017. október 1-ig felmentési idejét tölti. Azóta a 
rendelő takarítása folyamatos gondot jelent, nehéz a feladatra megfelelő embert találni.  
Tárgyalásokat folytattam a doktornővel, melynek eredményeként 2017. szeptember 1-jétől a 
rendelő tisztán tartását saját hatáskörben oldja meg az alábbi feltételekkel: nem kell fizetnie a 
34.000 Ft-os hozzájárulást, az Önkormányzat pedig fizet a részére 26.000 Ft-ot fenntartási 
hozzájárulás címen. 
A fedezet biztosított. A művelődési ház főállású, teljes munkaidős takarítónője helyett 
egyenlőre nem veszünk fel senkit, a takarítást közmunkával oldom meg. A hivatalsegéd 
munkaviszonya 2017. szeptember 5-től megszűnt, a hivatalsegédi feladatokat szintén 
közmunkás látja el, tehát a személyi juttatások előirányzatán megtakarítás keletkezik. 
Jövőbeni terveink között szerepel, hogy e két munkakört – hivatalsegéd, művelődési ház 
takarító  - összevonjuk, tehát hosszútávon egy ember munkabérét spóroljuk meg. 
 

A 21. pont módosítását jogszabályi változások indokolják. A Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvényt 2014. március 15-től, a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és 
visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és 
működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 8/2000. (II. 25.) Korm. rendeletet 2012. 
január 1-től hatályon kívül helyezték más jogszabályok. 



Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…….. határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 111/2012. (XII.13.) határozattal 
elfogadott egészségügyi feladatellátási szerződés 7. és 21. pontját az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

„7. Az önkormányzat 2017. szeptember 1-jétől minden hónap 10. napjáig 26.000 
Ft-ot, azaz Huszonhatezer forintot fizet Működtető részére a rendelő takarításához 
történő hozzájárulás címén. A telefondíj, postaköltség, internet előfizetés költségeit 
a Működtető viseli. 
 
21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet, a háziorvosi a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.” 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetű 
szerződést dr. Huszágh Lívia háziorvossal írja alá. 

 
 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 15. 

 
 
 
Nyirád, 2017. szeptember 7. 
 
 
 
 
  
 


