
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE  
2/2020.(III. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás, valamint Pásztó Városi Önkormányzat SZMSZ-e 77. § (7) bekezdés b) 
pontja alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az érintett 
önkormányzatokkal – a háziorvosi ügyeleti ellátásra – kötendő feladat-ellátási szerződést. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. március 20. 
 
 
Pásztó, 2020. március 18. 
 

     Farkas Attila 
polgármester 



Feladat-ellátási szerződés 
 
amely létrejött  
…………………………Község Önkormányzata 
(Székhely: ……………………………………….  
Törzskönyvi azonosító szám: ……………………. Képviseli: …………………….. 
polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről: 
Pásztó Városi Önkormányzat  
(Székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.  
Törzskönyv azonosító szám: 735319 Képviseli: Farkas Attila polgármester  
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) (a továbbiakban: felek) között az alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Felek megállapítják, hogy a háziorvosi ügyelet ellátásának megszervezése 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 4.) pontja és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a helyileg illetékes települési önkormányzatok 
feladata, mely feladatok szakszerű és jó színvonalú ellátásának biztosítása érdekében 
születik e megállapodás. 
 

2. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a háziorvosi ügyelet ellátása tárgyában 
közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás eredményeként tudomásul veszi, hogy 
az eljárás nyertese a Pannon Paramedic Szolgáltató Kft.(3070. Bátonyterenye, Molnár 
Sándor út 1-3.). 
 

3. Felek megállapodnak, hogy a Megbízottal szerződő Pannon Paramedic Szolgáltató 
Kft. 2020. április 01-től 2020. június 30-ig látja el Megrendelő településén a 
háziorvosi ügyeleti feladatokat pásztói székhellyel, orvosi ügyelet formájában. 
Megrendelő kijelenti, hogy az ellátással járó ellátási kötelezettsége továbbra is fennáll.  
 

4. A háziorvosi ügyeleti beosztás elkészítése, a helyettesítések megszervezése, az ügyelet 
folyamatosságának biztosítása az ügyelet működtetését ellátó Pannon Paramedic 
Szogáltató Kft. feladata. 
 

5. A Pannon Paramedic Kft. a Nógrád megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatala Népegészségügyi Főosztály által engedélyezett szerződést kötött és NEAK-
nek bejelentett háziorvosokat foglalkoztat. 
 

6. Az ügyelet hétköznap 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, szabad-, munkaszüneti- 
és ünnepnapokon reggel 08.00 órától másnap reggel 08.00 óráig végzi a betegellátást. 
 

7. Az ügyelet folyamatos működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a 
Pannon Paramedic Kft. biztosítja. 
 

8. Megrendelő az OEP által az ellátási területnek biztosított havi ügyeleti finanszírozási 
díjat a Megbízottal szerződő Pannon Paramedic Szolgáltató Kft-nak átengedi.  
 

9. Megrendelő továbbá vállalja, hogy a 8. pontban szereplő forrást kiegészítendő 65 
Ft/fő/hó összeget ügyeleti támogatásként a lakosság számával arányosan, minden 
hónap 05. napjáig a Megbízott számlájára utal.  



 
10. Amennyiben az utalás késedelmesen bonyolódik, úgy minden hó 10. napját követően 

a mindenkori jegybanki kamat kétszerese kerül felszámításra, 30 napon túli késedelem 
esetén pedig az elmaradt összeg havi plusz 20%-a kerül felszámolásra. A 60 napot 
meghaladó késedelem esetén írásbeli felszólítást követően Megbízott inkasszóval 
hívja le az elmaradt ügyeleti támogatást. 
 

11. A feladat-ellátási szerződésben a legrövidebb felmondási idő: 3 hónap. 
 

12. Bármely felet megilleti a rendkívüli felmondás joga, ha a másik fél súlyos 
szerződésszegést követett el és azt – amennyiben orvosolható – a szerződésszegő fél 
külön írásbeli felhívás ellenére sem orvosolta a felhívásban megjelelölt, legalább 15 
napos határidőn belül. 
 

13. Felek megállapodnak abban, hogy a rendkívüli felmondásra okot adó körülmény, 
különösen: 

• Megrendelő részéről: - ha fizetési kötelezettségével 30 napon túli késedelembe 
esik, 

• Megbízott részéről: - ha a működtetést ellátó szakmai tevékenységével 
összefüggésben bármely szakhatóság ill. bíróság jogerősen ismételten 
hiányosságot állapít meg. 

 
14. Megállapodó felek egyetértenek, hogy jelen megállapodás kapcsán felmerülő jogvitát 

elsődlegesen peres eljáráson kívüli egyeztetéssel kívánják rendezni. 
 

15. Felek között felmerülő, egyeztetéssel nem rendezhető viták eldöntése céljából a 
Pásztói Járásbíróság illetékességét jelölik meg. 
 

16. Megállapodó felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
 

17. Jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezést követően felek, mint 
akaratukkal egyezőt írják alá. 
 

………………….. 2020. március    Pásztó, 2020. március …………. 
 
 ……………………………………… ……………..………………… 

polgármester               polgármester 
 …………… Község Önkormányzat     Pásztó Városi Önkormányzat 
 
Záradék: 
 
A feladat-ellátási szerződést ………… Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
…./2020. (III…..) számú határozatával,  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2020 (III….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 

……………………………..    …………………………… 
jegyző            jegyző 
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