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Aszód Város Önkormányzata 

POLGÁRMESTERÉTŐL  

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.  •  +36-28/500-666  • polgarmester@aszod.hu 

 
 

Az előkészítésben közreműködött: 
dr. Demeter-Bankó Nikolett jogi szakreferens 

 
Előterjesztés 

az egészségügyi alapellátásban működő  
iskolaorvosi szerződés módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, 

a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus 

világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet 

meghosszabbította 2021. február 8-ig. 
  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselőtestület 

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  
 
A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes decemberi ülését – 

hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére – nem 

hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. Annak érdekében, 

hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést közzéteszem, továbbá a 

képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt egyeztetek. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában 

foglaltak szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az 

iskola-egészségügyi ellátásról, mely magában foglalja mind az iskola-orvosi, mind az iskolai védőnői 

feladatok ellátását. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése 

alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 

meghatározottak szerint - szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezettel. Aszód Város Önkormányzat és a MEGÜ Egészségügyi és 

Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2170 Aszód, Malom köz 16.)  2017. július 4-
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én  iskola-orvosi feladatok ellátására megbízási szerződést kötött egymással, melyet felek 2019. 

augusztus 21-én közösen módosítottak a praxisjog átadása kapcsán. 
 
A hivatkozott szerződés alapján a MEGÜ Bt. gondoskodott az iskola-orvosi feladatok mellett az 

iskolavédőnői tevékenység ellátásáról is. 
 
2020. augusztus 7-én a MEGÜ Bt. részéről Fischlné Dr. Horváth Anna és Dr. Fischl Anna Tuovi 

orvosok azzal fordultak az önkormányzathoz, hogy az iskolai védőnők finanszírozásában működjön 

közre, ezzel együtt több megoldási javaslatot vázoltak fel. 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2020. (X. 14.) ÖKT. sz. határozatával úgy 

döntött, hogy átveszi az iskolavédőnői szolgálat működtetését, melynek nyomán megindult a hatósági 

ügyintézés, így 2021. január 1-től az iskolavédőnői feladatokról az Önkormányzat gondoskodik. 
 
A fentiek miatt szükségessé vált az iskolaorvosi szerződés módosítása. 

A módosító szerződés  – melyeket a feladatot ellátó MEGÜ Bt. ügyvezetőivel  is egyeztettünk - ezen 

előterjesztés mellékletét képezi. 
 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzata  

/2020. (XII…. )  önkormányzati határozata az egészségügyi alapellátásban működő 

iskolaorvosi szerződés módosítás jóváhagyásáról 

 
l.  Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 

1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy elfogadja a határozat 

melléklete szerint a MEGÜ Egészségügyi és Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társasággal 
(székhely: 2170 Aszód, Malom köz 16.) 2017. július 4-én  iskola-orvosi feladatok ellátására kötött és 

2019. augusztus 21-én módosított megbízási szerződés módosítását. 
 
2. Aszód Város Polgármestere rendelkezett arról, hogy a módosított szerződés 1 példánya 

megküldésre kerüljön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester, a Hatósági és Titkársági Osztály  útján  
 
Aszód, 2020. december 9. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester 

Látta: 
Dr. Ballagó Katalin  
jegyző 

 
Melléklet: szerződés módosítás 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 
Iskola-orvosi feladatok ellátására 

 
Egyrészről Aszód Város Önkormányzata (2170. Aszód, Szabadság tér 9.) képviseletében: Dr. 

Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), 
 
Másrészről: MEGÜ Egészségügyi és Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2170 

Aszód, Malom köz 16., cégjegyzékszám: 13-06-032422, adószám: 20226615-2-13) képviseletében 

Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi ügyvezető, üzletvezetésre jogosult tag, személyes ellátásra 

kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Fischl Anna Tuovi; orvosi 

nyilvántartási száma: 67391) mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között, az alulírott napon 

és helyen az alábbiak szerint: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2017. július 4. napján egymással megbízási  szerződést kötöttek 

Iskola-orvosi feladatok ellátására, melyet 2019. augusztus 21-én együttesen módosítottak. 
 
2. Jelen szerződés módosítás oka, hogy megbízott javaslatai nyomán Aszód Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 122/2020. (X. 14.) ÖKT. sz. határozatával döntött az iskolavédőnői szolgálat 

működtetésének átvételéről.  
 
3. Felek a megbízási szerződést (továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítják: 
 
A szerződés 2.4. pont pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2.4. Megbízott kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók háziorvosaival, házi-

gyermekorvosaival és a védőnőkkel, feladatait a megbízó által működtetett iskolavédőnői szolgálat 

közreműködésével végzi. 
 
4. A szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan formában és tartalommal 

hatályban lévőnek tekintik. A szerződés jelen szerződés módosítással együtt érvényes, 

hatálybalépésének dátuma 2021. január 1. napja. 
 
5. Jelen megállapodás aláírására a polgármestert Aszód Város Önkormányzat ----/2020. (XII…..) 

számú határozata hatalmazta fel. 
 
Szerződő felek aláírásra jogosult képviselői jelen szerződés módosítást elolvasták, értelmezték, és azt 

mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 
 
 
 
Aszód, 2020. december  „……….” 
 
 

……………………………… ……………………………… 
Aszód Város Önkormányzat 

Megbízó 
képv.: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

MEGÜ Bt. 
Megbízott 

Szakácsné dr. Fischl Anna Tuovi 
ügyvezető 

    
pénzügyi ellenjegyző: Urbánné Péter Erika ov.  

 


