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Feladat-ellátási szerződés 

 

mely létrejött egyrészről Tordas Község Önkormányzata (2463 Tordas, Szabadság út 

87.képviselő Juhász Csaba polgármester, adószám: 15363097-2-07) (továbbiakban: 

Önkormányzat), mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv 

 

másrészről PERFIDELIS BT (1029 Budapest, Magdolna utca 5, képviselő: dr. Kertész Tamás, 

adószám: 20694779-1-41), mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban egészségügyi 

szolgáltató között az alábbi feltételekkel 

 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi (felnőtt, gyermek, terhes ellátás), 

a készenléti és az iskola egészségügyi feladatok ellátásra a mindenkori hatályos 

jogszabályokban foglaltakat figyelembevételével, feladat-ellátási szerződést kötnek. 

 

2. Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által 

meghatározott háziorvosi körzetben – Tordas Község teljes közigazgatási területén – területi 

ellátási kötelezettség mellett a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000 (II.25) Eüm rendeletben foglalt feladatokra vonatkozóan háziorvosi szolgálatot az 

1 sz. melléklet szerinti rendelési időben ellátja a 2463 Tordas, Köztársaság út 2 szám alatti 

rendelőben. 

 

3. A háziorvosi tevékenységet végző orvos, aki köteles tevékenységét személyesen ellátni, 

kivéve az akadályoztatás eseteit: Dr. Harbula Ildikó, Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 

57336 

 

4. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a folyamatos területi ellátást, a készenlétet biztosítja. A 

tordasi oktatási és nevelési intézményekben ellátja a felmerülő iskolai egészségügyi 

feladatokat. 

 

5. Saját maga és a szakdolgozó helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik. A 

felek megállapodnak abban, hogy Dr. Harbula Ildikó helyettesítését végző orvos a helyettesítést 

a tordasi rendelőben (2463, Tordas, Köztársaság út 2) végzi. Helyettesek: Dr. Kertész Tamás 

42048, Dr. Ködöböcz Attila 50270. Szakdolgozók: Ribi Bernadett (TAJ: 080557672). 

 

6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a rendelési időn felül az egészségügyi szolgáltató 

a háziorvosi rendelőben magánrendelést folytasson. 

 

7. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére térítésmentesen biztosítja a rendelő 

helyiségeit, berendezései tárgyait (a rendelkezésre bocsátott létesítményeket és az átadott 

eszközök jegyzékét jelen megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza). A leltár alapján átvett 

eszközök eszközökért, berendezésekért az egészségügyi szolgáltató felelősséget vállal, az 

Önkormányzat a használatba adást követően a tulajdonjogát fenntartja. Az átadott helyiségek, 

berendezések és eszközök további bérbeadására, használatba adására az egészségügyi 

szolágáltató csak az Önkormányzat hozzájárulásával jogosult.  

 

Az egészségügyi szolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök biztosítását vállalja 

és saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök javításáról, pótlásáról 
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Amennyiben a rendelő használatának lehetősége bármely okból legalább 15 napot 

meghaladóan ellehetetlenül, úgy az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 

egészségügyi szolgáltató számára a körzeten belül, más a tevékenység ellátására alkalmas 

rendelőt biztosít. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató másik rendelőbe való költözését az 

Önkormányzat kezdeményezi, az ezzel járó többlet költségeket (költöztetés, a rendelő 

rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének, valamint az egészségügyi szolgáltató 

beruházásainak megfelelő műszaki állapot kialakításának költségeit) az Önkormányzat vállalja 

 

8. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához 

szükséges pénzeszközt a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelő közvetlenül az egészségügyi 

szolgáltatóval megkötött finanszírozási szerződés alapján számlájára utalja. 

 

9. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az egészségügyi 

szolgáltatót illeti meg. 

 

10. Az egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő rezsi költségeit (villany, gáz, víz-csatorna, 

telefon-internet) a 3. sz. melléklet szerinti arányban az Önkormányzatnak számla ellenében 

megfizetni. 

 

11. Az Önkormányzat, mint tulajdonos, a költségvetése terhére gondoskodik a háziorvosi 

rendelőt magába foglaló épület nagyjavításáról, felújításáról, külső állagának megóvásáról. 

Vállalja továbbá a rendelő és a váró takarítási feladatainak elvégzését. 

 

Az egészségügyi szolgáltató kötelessége a háziorvosi rendelő és a hozzá tartozó helyiségek 

karbantartása, a szükséges mosási feladatok elvégzése, a veszélyes hulladék kezelése. 

 

Az egészségügyi szolgáltató tudomásul veszi, hogy az ellátás biztosításához szükséges nettó 

50 000 Ft alatti értékű eszközök, anyagok beszerzése az egészségügyi szolgáltató feladata, és 

ennek költsége az egészségügyi szolgáltatót terhelik. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy 

a nettó 50 000 Ft-ot meghaladó eszközök, anyagok beszerzése, javítása, valamint a rendelőben 

a fenti összeget meghaladó javítási, karbantartási munkák a megbízót terhelik.  

 

12. Az egészségügyi szolgáltató jogosult az INTER AMBULANCE Zrt (2451 Ercsi, Esze T. u. 

10) ügyeletben történő részvételre, amit az Önkormányzat tudomásul vesz. 

 

13. Jelen szerződés 20209. október 28 napjától kezdődően határozatlan időre szól, azzal a 

feltétellel, hogy amennyiben az önkormányzat, vagy az egészégügyi szolgáltató gazdálkodási 

rendjében változás állna be, vagy jogszabályváltozás indokolja a szerződő felek kötelezik 

magukat, hogy e szerződést 30 napon belül módosítják. 

 

14. Jelen szerződés a szerződő felek 6 hónapos felmondási idővel mondhatják fel, amely idő 

alatt az egészségügyi szolgáltató köteles a folyamatos egészségügyi ellátást biztosítani. Az 

Önkormányzat rendkívüli felmondással, súlyos szerződésszegés esetén az alább felsorolt 

esetekben jogosult azonnali hatállyal a jelen szerződést felmondani.  

a, az egészségügyi szolgáltató legalább 8 napon keresztül a jelen szerződésben leírt 

módon nem biztosítja az egészségügyi ellátást 

b, az egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosa 

és vétkesen megszegi, finanszírozási szerződését a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Pénztárnál felmondta 
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c, az egészségügyi szolgáltató egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges bárminemű 

engedélyét visszavonták.  

 

 

15, Jogutódlás, privatizáció. 

Dr. Harbula Ildikó a működtetési jog elidegenítésére irányuló a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően a Népegészségügyi Osztály jóváhagyásával rendelkező, általa javasolt személyek 

névsorát benyújtja az Önkormányzathoz, véleményezés céljából. Az Önkormányzat 

nyilatkozik, hogy mely személyekkel kapcsolatban nem emel kifogást. Ezen személyek közül 

Dr. Harbula Ildikó önállóan választja ki a működtetési jog folytatására alkalmas személyt. A 

fentiek teljesülése esetén az Önkormányzat garanciát vállal arra, hogy a jelen megállapodásban 

meghatározott háziorvosi körzetre a jelölttel a mindenkori jogszabályi keretek között, megköti 

a területi ellátási kötelezettségre irányuló önálló orvosi tevékenységre vonatkozó 

megállapodást. amennyiben a jelen megállapodás érvényességi ideje alatt az Önkormányzat a 

rendelőt elidegeníti az egészségügyi szolgáltatót elővásárlási jog illeti meg.  

 

16. A kártérítésre, a kártalanításra, továbbá ezen feladatellátási szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

17. Jelen szerződéssel a korábban megkötött szerződések hatályukat vesztik. 

 

A fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg aláírták. 

 

Tordas, 2020. október 28. 

 

 

 

 

 

Juhász Csaba 

polgármester 
Tordas Község Önkormányzata képviseletében 

Dr Kertész Tamás 

PERFIDELIS BT 
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1. számú melléklet 

 

Rendelési idő 

 

hétfő 13 – 17 

kedd 12 – 16 

szerda 8 – 11 

csütörtök 8 – 11 

péntek 12 – 16 

 

 

Tanácsadás 

 

szerda 11 – 13 

 

 

Iskolaorvosi feladatok ellátása 

 

csütörtök 11 – 12 Tordas 

 12 – 13 Gyúró 
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3. számú melléklet 

 

 

 
 

 

 

 

Védőnői rész
háziorvos védőnő könyvtár

tornaterem 

öltöző

védőnői tanácsadó 22,14 alapterületek 96,77 151,37 83,54 175,4

öltöző 2,92

zuhanyozó 4,37 gáz 0,29 0,46 0,25

váróterem 35,97 víz-csatorna 0,19 0,30 0,16 0,35

mozgássérült wc 6,58 telefon-internet 0,29 0,46 0,25

rendelő 18,24 villany 0,29 0,46 0,25

foglalkoztató 26,25

vizsgáló 5,94

öltöző 2,72

wc 1,44

szűrővizsgálati helyiség 24,8

ÖSSZESEN 151,37

Orvosi rendelői rész

szélfogó 20,15

váró 12,6

tartózkodó 3,59

öltöző 4,26

zuhanyozó 3,95

kézmosó 3,42

előtér 1,81

férfi wc 1,62

női, mozgássérült wc 4,62

fertőző 3,56

rendelő 23,18

vizsgáló 14,01

ÖSSZESEN 96,77

könyvtár

ÖSSZESEN 83,54

tornaterem öltöző

ÖSSZESEN 175,4

részesedés


