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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbb a 82/2016. (IV.21.) számú 
határozatával írt ki pályázatot a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi 
gyermekorvosi feladatainak, valamint a körzethez kapcsolódó oktatási intézményekben 
végzett orvosi feladatainak ellátására. A pályázati kiírásban foglalt 2016. július 31-i határidőre 
nem érkezett egyetlen pályázat sem. 
 
A 2. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatait az önkormányzat 2014. július 
1-től helyettesítéssel látja el, melyet a másik két gyermekorvosi körzet orvosai (dr. Szabó 
Erzsébet és dr. Szolod Mirtill) biztosítanak. 
 
A folyamatosan csökkenő gyermeklétszám (1061 fő) miatt azonban már nem indokolt három 
házi gyermekorvosi körzet további fenntartása.  
Dr. Szabó Erzsébet jelenleg házi gyermekorvosi feladatokat lát el Mátraszőlősön, valamint 
folyamatosan ellátja Pásztón a 3. számú gyermekorvosi körzet feladatait. A gyermekorvos 
jelzése szerint Mátraszőlősön 2016. augusztus 31-ig kívánja ellátni a házi gyermekorvosi 
feladatokat, ezt követően pedig már csak Pásztón kíván gyermekorvosként dolgozni. Ezért 
kéri megbízási szerződésének módosítását.   
 
Mindezek miatt indokolt a házi gyermekorvosi körzetek átszervezése. A jelenleg is érvényben 
lévő megbízási szerződések módosítása után Pásztó város területén élő gyermekek ellátásáról 
a két háziorvos gondoskodik (az utcák szerinti felosztást a megbízási szerződések 1. sz. 
melléklete tartalmazza), a két településrészt pedig megosztva látják el, Hasznos városrészt dr. 
Szabó Erzsébet, míg Mátrakeresztest dr. Szolod Mirtill.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a házi gyermekorvosi 
körzetek átszervezéséről szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi körzetek 
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

I. A csökkenő gyermeklétszámra való tekintettel megszünteti a jelenleg betöltetlen 2. 
számú házi gyermekorvosi körzetet és az e körzetben ellátandó gyermekeket a 
másik két körzetben helyezi el, módosítva a két megmaradó körzet körzethatárait.  

 
II. Az I. pontban foglaltak alapján, valamint dr. Szabó Erzsébet kérését figyelembe 

véve a gyermekorvosi körzetek feladatellátásáról szóló megbízási szerződéseket, 
valamint az iskolaorvosi szolgáltatásról kötött megállapodást a határozat I. és II. 
számú mellékletei szerint módosítja. 

 
III. Felhatalmazza a polgármestert az új megbízási szerződések és megállapodások 

megkötésére. 
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IV. A szerződések megkötésével egyidejűleg kezdeményezni kell a 2. számú 
gyermekorvosi körzetre vonatkozó működési engedély és az OEP-pel kötött 
finanszírozási szerződés visszavonását. 

 
 
Határidő: 2016. augusztus 10. 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2016. július 28. 
 
 
 

Dömsödi Gábor 
               polgármester 

 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
          Dr. Gajdics Gábor 
                    jegyző 
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I. számú melléklet 
 

Dr. Szabó Erzsébet házi gyermekorvossal kötendő 
megállapodások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEGÁLLAPODÁS 
 
 
mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (Pásztó, Kölcsey utca 
35.) képviseletében Dömsödi Gábor polgármester (továbbiakban: fenntartó), 
másrészről Dr. Szabó és Társa Házi Gyermekorvosi és Szolgáltató Bt. 
(Pásztó, Munkácsy M. u. 21.) képviseletében: Dr. Szabó Erzsébet házi 
gyermekorvos (továbbiakban: szolgáltató) között iskolaorvosi szolgáltatás 
tárgyában. 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató a jogszabályokban 

előírtak alapján az 1. sz. melléklet szerinti intézmény/ek/ben elvégzi az 
iskolaorvosi szolgáltatást. 

 
2. Fenntartó biztosítja a szolgáltató részére – intézményi kereteken belül – az 

iskolaorvosi szolgáltatáshoz szükséges helyet, melynek üzemképes 
állapotban tartásáért az adott intézmény vezetője felelős. 

 
3. A szolgáltató helyettesítéséről saját maga gondoskodik. Jelen megállapodás 

aláírásával egyidejűleg minimum egy helyettesítő házi gyermekorvos nevét 
közlik a fenntartóval. A helyettes díjazása a szolgáltató kötelezettsége. 

 
4. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az iskolaorvosi szolgálatot végző 

orvos az ellátás finanszírozása érdekében közvetlenül kösse meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést 2016. 
szeptember 1-jétől. 

 
5. Jelen szerződés megszűnik abban az esetben, ha jelen finanszírozási 

szerződés hatálya megszűnik.  
 
6. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek megkísérelni, 

békés úton rendezni. 
 
7. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 

ágazati és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 
 
 
Pásztó, 2016. …………………………….. 
 
 
 

Dömsödi Gábor     Dr. Szabó Erzsébet 
  polgármester           szolgáltató 



 
1. sz. melléklet 

 
 
Dr. Szabó Erzsébet házi gyermekorvos iskolaorvosi tevékenysége 

 
 
 
1. Zsigmond Király Általános Iskola (alsó tagozat) 

3060 Pásztó, Nagymező út 34. 
 
2. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája     

Pitypang tagóvoda 3065 Pásztó, Vár u. 65 
 
3. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája  

Hétpettyes tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát lkn. 22. 
 
4. Mikszáth Kálmán Líceum 

3060 Pásztó, Rákóczi u. 5. 
 
 
 
Pásztó, 2016. ……………………………… 
 
 
 
 

 
Dömsödi Gábor      Dr. Szabó Erzsébet 
polgármester      szolgáltató háziorvos 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. számú melléklet 
 

Dr. Szolod Mirtill házi gyermekorvossal kötendő megállapodások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEGÁLLAPODÁS 
 
 
mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (Pásztó, Kölcsey utca 
35.) képviseletében Dömsödi Gábor polgármester (továbbiakban: fenntartó), 
másrészről SALUTARIS Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (Pásztó, 
Hunyadi út 6/a Fsz. 2.) képviseletében: Dr. Szolod Mirtill (sz: Ungvár, 1962. 
06. 08. anyja neve: Darabán Irén) házi gyermekorvos (továbbiakban: 
szolgáltató) között iskolaorvosi szolgáltatás tárgyában. 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató a jogszabályokban 

előírtak alapján az 1. sz. melléklet szerinti intézmény/ek/ben elvégzi az 
iskolaorvosi szolgáltatást. 

 
2. Fenntartó biztosítja a szolgáltató részére – intézményi kereteken belül – az 

iskolaorvosi szolgáltatáshoz szükséges helyet, melynek üzemképes 
állapotban tartásáért az adott intézmény vezetője felelős. 

 
3. A szolgáltató helyettesítéséről saját maga gondoskodik. Jelen megállapodás 

aláírásával egyidejűleg minimum egy helyettesítő házi gyermekorvos nevét 
közlik a fenntartóval. A helyettes díjazása a szolgáltató kötelezettsége. 

 
4. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az iskolaorvosi szolgálatot végző 

orvos az ellátás finanszírozása érdekében közvetlenül kösse meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést 2016. 
szeptember 1-jétől. 

 
5. Jelen szerződés megszűnik abban az esetben, ha jelen finanszírozási 

szerződés hatálya megszűnik.  
 
6. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek megkísérelni, 

békés úton rendezni. 
 
7. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 

ágazati és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 
 
 
Pásztó, 2016. …………………………….. 
 
 
 

Dömsödi Gábor     Dr. Szolod Mirtill 
  polgármester           szolgáltató 



1. sz. melléklet 
 

 
Dr. Szolod Mirtill házi gyermekorvos iskolaorvosi tevékenysége 

 
 
 
1. Zsigmond Király Általános Iskola (felső tagozat) 

3060 Pásztó, Nagymező út 36. 
 

2. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája     
Százszorszép tagóvoda 
3060 Pásztó, Madách utca 15. 

 
3. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 17. 
3060 Pásztó, Szent Imre tér 1/A 

 
 
 
 
Pásztó, 2016. ……………………………… 
 
 
 
 
 

 
Dömsödi Gábor      Dr. Szolod Mirtill 
polgármester      szolgáltató háziorvos 
 

 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey 
utca 35.) képviseletében Dömsödi Gábor polgármester (továbbiakban: 
megbízó) másrészről a Dr. Szabó és Társa Házi Gyermekorvosi és 
Szolgáltató Bt. (3060 Pásztó, Munkácsy M. u. 21.) képviseletében Dr. Szabó 
Erzsébet házi gyermekorvos (továbbiakban: megbízott) között a területi 
ellátási kötelezettséggel járó, házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi 
feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott területi ellátási 

kötelezettséget vállalva a módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a 
házi gyermekorvosi feladatokat a szerződés 1. számú mellékeltében 
meghatározott körzetben ellátja.  
Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint, a megyei kórházzal, illetve a Margit Kórházzal való 
szakmai kapcsolat további fenntartásával.  
A rendelés időtartama az ÁNTSZ engedélyben foglaltak szerint. 
A házi gyermekorvosi feladatokat Dr. Szabó Erzsébet személyesen köteles 
ellátni az e megállapodásban szereplő helyettesítésre vonatkozó szabályok 
betartásával. 

 
2. A megbízott a házi gyermekorvosi feladatok ellátására köteles legalább a 

jogszabályban meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy külön díjazás ellenében részt 

vesz az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgálatban. A gyermek és oktatási 
intézményekben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati 
intézményekben, az orvosi feladatokat külön díjazás ellenében végzi. 

          Ezen orvosi tevékenységek ellátására külön szerződés alapján kerül sor. 
 

4. A megbízott a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A házi 
gyermekorvosi körzet lakossága zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy 
jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítő 
háziorvos nevét közli a megbízóval. 

 
A praxis dolgozóinak helyettesítéséről a megbízott köteles gondoskodni. 
 
Ha a megbízott rajta kívülálló okokból nem tud helyettesítéséről 
gondoskodni, a megbízó a megadott két orvost bízhatja meg a 
helyettesítéssel. 
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5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a háziorvosi 

feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a szerződés 2. sz. 
mellékletében meghatározott helyen lévő orvosi rendelőt és az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket leltár szerinti berendezésével, felszerelési 
tárgyaival, eszközeivel. 

 
7. Szerződő felek megállapítják, hogy az orvosi rendelő és a kiegészítő 

helyiségek leltár szerinti berendezése, felszerelési tárgyai, eszközei az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A megbízott kötelezettséget vállal az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 
és kiegészítő helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésserű és a 
jógazda gondosságával történő használatra. 
 
A megbízott a saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, 
berendezések javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe tartozó 
gépműszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
A szerződés megszűnése esetére a megbízott kötelezettséget vállal az alap 
/minimum/ felszerelési jegyzék szerinti átvett eszközök átvételkori értékű és 
állapotú visszapótlására az időarányos amortizáció figyelembevételével. 

 
8. Az orvosi rendelő és a kiegészítő helyiségek üzemképes állapotban tartása, 

karbantartása, tisztasági meszelése a megbízott feladata. Üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettség a megbízottat terheli, 
melyet külön szerződés ellenében fizet meg. 
Ha ugyanazt a rendelőt, vagy kiegészítő helyiségeket több vállalkozó 
háziorvos közösen használja, a költségek megosztását arányosan kell 
meghatározni. A rendelő épületének felújítási költsége a megbízót terheli. A 
felújítás és karbantartás fogalmának meghatározását az 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
9. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
10. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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11. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A 
megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, 
tárolja, elszállítását, égetését megrendeli és az egyes szolgálatok egymás 
között arányosan, megosztva viselik annak költségeit. 

 
12. A megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 

13. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 6. 
pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás 
megkötése és a biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett 
károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 

14. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 
 

15. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak 
költségeit. 

 
16. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót 

tájékoztatni. 
 

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a háziorvosi ellátás 
finanszírozása érdekében közvetlenül köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
18. A felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 

hónapos felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség 
mellett mondhatják fel.  

 
19. A megbízó a szerződést – indokolással – azonnali hatállyal felmondja, 
 

- ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

- a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti.   
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20. Súlyos szerződésszegés kérdésében a felek a Magyar Orvosi Kamara 
illetékes szervezetének véleményét irányadónak fogadják el. 

 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
22. A megbízó a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztói 

Polgármesteri Hivatal útján teljesíti. 
 

23. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek 
megkísérelni, békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik 
a Pásztói Járásbíróság kizárólagos illetékességét, hatáskörét. 

 
24. Jelen szerződés 2016. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
25. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 2012. december 28-án 

kötött a megbízó és a megbízott között létrejött szerződés hatályát veszti.  
 

26. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi szolgálatra vonatkozó ágazati 
és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
 
Pásztó, 2016……………………………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
………………………………........ 
                  ellenjegyző 
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1. számú melléklet 
 
 

Dr. Szabó Erzsébet házi gyermekorvos területi ellátási kötelezettsége kiterjed: 
 
 

Pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet 
 

 
PÁSZTÓ 
 
Attila u. Muskátli u. 

Budai Nagy Antal u. Nagymező u. 53-végéig /páratlan oldal/ 
                      56-végéig /páros oldal/ 

Csohány Kálmán u. Nárcisz u. 
Damjanich u. 11-végéig /páratlan oldal/ 
                       16-végéig /páros oldal/ Nefelejcs u. 

Derkovits u. Orgona u. 
Fő út 122-végéig /páros oldal/ Radnóti u. 

Fürdő u. Rákóczi u. 27-végéig /páratlan oldal/ 
                  38-végéig /páros oldal/ 

Gagarin u. Sallai u. 
Homok u. Tar Lőrinc u. 
Honvéd u. /páratlan oldal/ Tari u. 
Ifjuság u. Tücsök u. 
Madách u. Vasvári Pál u. 
Mágnes u. Veres Pálné u. 
Május 1. u. Verseny u. 
Mátra kertváros Virág u. 
Mátraszőlősi u. Zsigmond király u. 
Munkácsy Mihály u. Ady Endre utca 
Ágasvár utca Alkotmány út 
Bánya utca Bartók Béla utca 
Bástya utca Béke utca 
Bem utca Bercsényi M. utca 
Csenteri utca Csermely utca 
Dob utca Dobó István utca 
Gábor Áron utca Galamb utca 
Kishegy sétány Kishegy utca 
Mályva utca Mátyás király utca 
Mikszáth Kálmán utca Muzsla utca 
Napsugár utca Nyírfácska utca 
Patak utca Régivásártér utca 
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Rezeda utca Rózsa utca 
Szőlőhegyi utca Táncsics Mihály utca 
Tóth Árpád utca Vadász utca 
Vár utca Vezér utca 
Vörösmarty utca  
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2. számú melléklet 

 
 
 
Az 1. számú mellékletben meghatározott terület ellátásához az önkormányzat az 
alábbi rendelőt biztosítja a Dr. Szabó és Társa Házi Gyermekorvosi és 
Szolgáltató Bt. részére: 
 
Rendelő helye: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. szám alatti Szakrendelőben 
található 030. számú, közös használatú rendelő. 
 
A 030. számú rendelő mérete /kapcsolódó helyiségekkel együtt/: 82,2 m² 
 
Kapcsolódó kiszolgáló helyiségek: betegváró, vizesblokk. 
 
Csatolt rendelő: 3065 Pásztó, Alkotmány út 226. 
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3. sz. melléklet 
 

A felújítás és a karbantartás fogalmának meghatározása 
 

Felújítás 
 
Az építmény egészére, illetőleg egy, vagy több főszerkezetére kiterjedő 
időszakonként szükségessé váló olyan általános javítás, amely az építmény 
eredeti műszaki állapotát –megközelítően vagy teljesen – visszaállítja, illetőleg 
eredeti használhatóságát, üzembiztonságát – az építmény egyes szerkezeteinek, 
berendezéseinek a kicserélésével, vagy az eredetitől eltérő kialakításával – 
növeli. 
 
Az elektromos vezetékek és érintésvédelmi rendszerek időszakos hatósági 
felülvizsgálatának elvégzése. 
 

Karbantartás 
 
- A rendelő burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek 

karbantartása. 
- Az elektromos vezetéknek és érintésvédelmi rendszerének a rendelőben lévő 

fogyasztásmérőtől, illetőleg biztosító táblától kezdődő szakaszán keletkezett 
hibák kijavítása, a kapcsolók és a csatlakozó aljak cseréje. 

- Az épületben, az épület központi berendezéseiben, a közös használatra 
szolgáló helyiségekben és ezek berendezéseiben, továbbá a rendelőben és a 
rendelő berendezésekben a saját vagy a vele együtt dolgozók, személyek 
magatartása folytán keletkezett hibák kijavítása és az eredeti állapot 
helyreállítása, illetőleg a kár megtérítése. 

 
A rendelő burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartása 
különösen: 
 
- a hideg és melegburkolat a felület 30 %-ig terjedő cseréje, javítása szükség 

szerinti védőkezelése; 
- a falak szükség szerinti festése (meszelése); 
- az ajtók, ablakok és a rendelő berendezéseinek szükség szerinti javítása és 

mázolása; 
- a zárak, vasalások cseréje. 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey 
utca 35.) képviseletében Dömsödi Gábor polgármester (továbbiakban: 
megbízó) másrészről a Salutaris Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
(3060 Pásztó, Hunyadi u. 6/A. fszt. 2.) képviseletében Dr. Szolod Mirtill házi 
gyermekorvos (továbbiakban: megbízott) között a területi ellátási 
kötelezettséggel járó, házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi 
feladatainak, vállalkozói formában történő ellátására az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott területi ellátási 

kötelezettséget vállalva a módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a 
házi gyermekorvosi feladatokat a szerződés 1. számú mellékeltében 
meghatározott körzetben ellátja.  
Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint, a megyei kórházzal, illetve a Margit Kórházzal való 
szakmai kapcsolat további fenntartásával.  
A rendelés időtartama az ÁNTSZ engedélyben foglaltak szerint. 
A házi gyermekorvosi feladatokat Dr. Szolod Mirtill személyesen köteles 
ellátni az e megállapodásban szereplő helyettesítésre vonatkozó szabályok 
betartásával. 

 
2. A megbízott a házi gyermekorvosi feladatok ellátására köteles legalább a 

jogszabályban meghatározott minimális számú szakszemélyzetet alkalmazni. 
 
3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy külön díjazás ellenében részt 

vesz az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgálatban. A gyermek és oktatási 
intézményekben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati 
intézményekben, az orvosi feladatokat külön díjazás ellenében végzi. 

          Ezen orvosi tevékenységek ellátására külön szerződés alapján kerül sor. 
 

4. A megbízott a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A házi 
gyermekorvosi körzet lakossága zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy 
jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg minimum két helyettesítő 
háziorvos nevét közli a megbízóval. 

 
A praxis dolgozóinak helyettesítéséről a megbízott köteles gondoskodni. 
 
Ha a megbízott rajta kívülálló okokból nem tud helyettesítéséről 
gondoskodni, a megbízó a megadott két orvost bízhatja meg a 
helyettesítéssel. 
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5. A megbízott vállalja, hogy jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi. 

 
6. A megbízó – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a háziorvosi 

feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a szerződés 2. sz. 
mellékletében meghatározott helyen lévő orvosi rendelőt és az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket leltár szerinti berendezésével, felszerelési 
tárgyaival, eszközeivel. 

 
7. Szerződő felek megállapítják, hogy az orvosi rendelő és a kiegészítő 

helyiségek leltár szerinti berendezése, felszerelési tárgyai, eszközei az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
A megbízott kötelezettséget vállal az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő 
és kiegészítő helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésserű és a 
jógazda gondosságával történő használatra. 
 
A megbízott a saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök, 
berendezések javításáról, pótlásáról, a minimum feltételek körébe tartozó 
gépműszer, berendezés, illetve a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas 
személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
A szerződés megszűnése esetére a megbízott kötelezettséget vállal az alap 
/minimum/ felszerelési jegyzék szerinti átvett eszközök átvételkori értékű és 
állapotú visszapótlására az időarányos amortizáció figyelembevételével. 

 
8. Az orvosi rendelő és a kiegészítő helyiségek üzemképes állapotban tartása, 

karbantartása, tisztasági meszelése a megbízott feladata. Üzemeltetésével 
kapcsolatos közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettség a megbízottat terheli, 
melyet külön szerződés ellenében fizet meg. 
Ha ugyanazt a rendelőt, vagy kiegészítő helyiségeket több vállalkozó 
háziorvos közösen használja, a költségek megosztását arányosan kell 
meghatározni. A rendelő épületének felújítási költsége a megbízót terheli. A 
felújítás és karbantartás fogalmának meghatározását az 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
9. A rendelő és a csatlakozó helységek takarításáról a megbízott gondoskodik. 
 
10. A rovar- és rágcsálóirtás megszervezése és költségeinek viselése a megbízott 

feladata. 
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11. A veszélyes hulladékok megsemmisítését a megbízott szervezi meg. A 
megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot a kijelölt helyen gyűjti, 
tárolja, elszállítását, égetését megrendeli és az egyes szolgálatok egymás 
között arányosan, megosztva viselik annak költségeit. 

 
12. A megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 
 

13. A megbízót terheli – a fenntartáshoz történő hozzájárulás keretében – a 6. 
pontban meghatározott rendelővel és felszerelésével kapcsolatos biztosítás 
megkötése és a biztosítási díj viselése. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 
- tűz, földmozgás, robbanás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos 

hatása, természetes vizek, vezetéktörések, technológiai csőtörések, 
üvegbetörések, jégeső, hónyomás, elektromos áram által keletkezett 
károkra; 

- betöréses lopás, rablásból eredő károkra. 
 

14. A felelősségbiztosítás a megbízott kötelessége. 
 

15. A megbízott szakmai képzéséről maga gondoskodik és viseli annak 
költségeit. 

 
16. A megbízott az általa benyújtandó pályázatról köteles a megbízót 

tájékoztatni. 
 

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a háziorvosi ellátás 
finanszírozása érdekében közvetlenül köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
18. A felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést legalább 6 

hónapos felmondási idő figyelembevételével írásban, indoklási kötelezettség 
mellett mondhatják fel.  

 
19. A megbízó a szerződést – indokolással – azonnali hatállyal felmondja, 
 

- ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

- a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti.   
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20. Súlyos szerződésszegés kérdésében a felek a Magyar Orvosi Kamara 
illetékes szervezetének véleményét irányadónak fogadják el. 

 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
22. A megbízó a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségeket Pásztói 

Polgármesteri Hivatal útján teljesíti. 
 

23. A jelen szerződésből fakadó vitáikat a szerződő felek kötelesek 
megkísérelni, békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik 
a Pásztói Járásbíróság kizárólagos illetékességét, hatáskörét. 

 
24. Jelen szerződés 2016. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
25. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 2012. december 28-án 

kötött a megbízó és a megbízott között létrejött szerződés hatályát veszti.  
 

26. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
Polgári Törvénykönyv, valamint a háziorvosi szolgálatra vonatkozó ágazati 
és egyéb jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 
 
Pásztó, 2016……………………………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ……………………………………… 
                    megbízó      megbízott 
 
 
 
 
………………………………........ 
                  ellenjegyző 
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1. számú melléklet 
 
 

Dr. Szolod Mirtill házi gyermekorvos területi ellátási kötelezettsége kiterjed: 
 
 

Pásztói 1. számú házi gyermekorvosi körzet 
 

 
PÁSZTÓ 
 
Akácfa u. Honvéd u. /páros oldal/ Muzsla puszta 

Arany János u. Hősök u. 
Nagymező u. 
1-51-ig /páratlan oldal/ 
2-54-ig /páros oldal/ 

Árpád u. Hunyadi u. Park u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. Ibolya u. Petőfi Sándor u. 

Bárdos tanya Irinyi u. 
Rákóczi u.  
1-25-ig/páratlan oldal/ 
2-36-ig /páros oldal/ 

Baross Gábor u. Iskola köz Semmelweis u. 
Berák köz Jókai u. Somosbérci u. 
Cserhát lakónegyed József Attila u. Sport u. 
Csillag tér /páros oldal/ Kazinczy u. Széchenyi u. 
Damjanich u.  
1-9-ig /páratlan oldal/ 
2-14-ig /páros oldal/ 

Kinizsi u. Szegfű u. 

Deák Ferenc u. Kis u. Szent Imre tér 
Diófa u. Kossuth Lajos u. Szondy György u. 
Dózsa György u. Kölcsey u. Szopko tanya 
Esze Tamás u. Kör u. Vadvirág u. 
Fenyő u. Kövesbérci u. Városerdő erdészház 
Fő út  Kövicses u. Vasút u. 
Fülemüle u. Liget u. Vasúti őrházak 
Gárdonyi u. Major u. Viola u. 
Gépállomás lakótelep Malom köz Zagyva köz 
Géza Fejedelem u. Margit u. Zrínyi köz  
Hajós Alfréd u. Mária tanya 68-as vasúti őrház 
Hársfa u. Múzeum tér Berzsenyi utca 
Csalogány utca Csap utca Csillag tér 
Új Dankó utca Dankó utca Erdész utca 
Mező Imre utca Gyárliget utca Gyöngyösi utca 
Harmat utca Hegyalja utca Jávor utca 
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Kékesi út Klapka köz Kosik tanya 
Körtélyes utca Magyar utca Mátra utca 
Vidróczki utca Napfény utca Nyikom utca 
Óvár utca Sólyom utca Toldi utca 
Tóthegyes út   
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2. számú melléklet 
 
 
 
Az 1. számú mellékletben meghatározott terület ellátásához az önkormányzat az 
alábbi rendelőt biztosítja a SALUTARIS Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére: 
 
Rendelő helye: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. szám alatti Szakrendelőben 
található 022. számú, közös használatú rendelő. 
 
A 022. számú rendelő mérete /kapcsolódó helyiségekkel együtt/: 72,6m² 
 
Kapcsolódó kiszolgáló helyiségek: betegváró, vizesblokk. 
 
Csatolt rendelő: 3065 Pásztó, Kékesi út 104. 
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3. sz. melléklet 
 

A felújítás és a karbantartás fogalmának meghatározása 
 

Felújítás 
 
Az építmény egészére, illetőleg egy, vagy több főszerkezetére kiterjedő 
időszakonként szükségessé váló olyan általános javítás, amely az építmény 
eredeti műszaki állapotát –megközelítően vagy teljesen – visszaállítja, illetőleg 
eredeti használhatóságát, üzembiztonságát – az építmény egyes szerkezeteinek, 
berendezéseinek a kicserélésével, vagy az eredetitől eltérő kialakításával – 
növeli. 
 
Az elektromos vezetékek és érintésvédelmi rendszerek időszakos hatósági 
felülvizsgálatának elvégzése. 
 

Karbantartás 
 
- A rendelő burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek 

karbantartása. 
- Az elektromos vezetéknek és érintésvédelmi rendszerének a rendelőben lévő 

fogyasztásmérőtől, illetőleg biztosító táblától kezdődő szakaszán keletkezett 
hibák kijavítása, a kapcsolók és a csatlakozó aljak cseréje. 

- Az épületben, az épület központi berendezéseiben, a közös használatra 
szolgáló helyiségekben és ezek berendezéseiben, továbbá a rendelőben és a 
rendelő berendezésekben a saját vagy a vele együtt dolgozók, személyek 
magatartása folytán keletkezett hibák kijavítása és az eredeti állapot 
helyreállítása, illetőleg a kár megtérítése. 

 
A rendelő burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartása 
különösen: 
 
- a hideg és melegburkolat a felület 30 %-ig terjedő cseréje, javítása szükség 

szerinti védőkezelése; 
- a falak szükség szerinti festése (meszelése); 
- az ajtók, ablakok és a rendelő berendezéseinek szükség szerinti javítása és 

mázolása; 
- a zárak, vasalások cseréje. 
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