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Előterjesztés  
a házi gyermekorvosi körzetre kötött feladat-ellátási 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 veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus 
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 
veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a 
veszélyhelyzetet meghosszabbította további 15 nappal, majd ezt követően az Országgyűlés a 
veszélyhelyzetet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
alapján 2021. május 23-ig meghosszabbította.  
  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-
testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  
  
A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendkívüli áprilisi 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. 
 
2017. március 29. napján Aszód Város Önkormányzata és a MEGÜ Egészségügyi és 
Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság feladat-ellátási szerződést kötöttek házi 
gyermekorvosi alapellátási feladatok ellátására. Szerződő felek a 2019. augusztus 21. napján a 
köztük fennálló szerződést módosították, mert a területi ellátási kötelezettségű 
házigyerekorvosi körzetben Fischlné dr. Horváth Anna praxisjoga, a háziorvosi praxisjog 
vásárlásának támogatására kiírt pályázat keretében Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi részére 
került átadásra.  
 
 



Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi doktornő azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, 
hogy a 2017. március 29-én aláírt feladat-ellátási szerződés 5. pontjában szereplő „A 
háziorvosok rendelési idejének meghatározása:” 5.1. alcímét a Felek közös megegyezéssel 
módosítsák. A doktornő indokként azt jelölte meg, hogy a jelenleg 15 órás rendelési idejét 20 
órára kell felemelnie a jogszabályváltozások következtében. Doktornő a döntés 
soronkívüliségét kérte, mert 2021. május 1-jétől már az új rendelési időben szeretné működtetni 
a praxist.  
 
A doktornő kérte a 20 óra konkrét rögzítését a szerződésben az alábbi rendelési időre elosztva:  
 
Betegrendelés:  
Hétfő: 7:30 - 11:30  
Kedd: 12:00 - 15:00 
Szerda: 12:00 - 15:00 
Csütörtök: 7:30 - 10:30 
Péntek: 7:30 - 10:30 
 
Prevenciós rendelés / Csecsemő – tanácsadás: Szerda: 8:00 – 12:00 
 
 
A doktornő kérését támogathatónak tartom és elfogadásra javaslom. Kérem, az előterjesztést 
megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 
 

Határozati javaslat 
 

Aszód Város Polgármesterének  ….. /2021. (IV. ….) határozata 

a házi gyermekorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosítására  
 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elfogadja a 
határozat mellékletét képző feladat-ellátási szerződés II. számú módosítását.  
 
 
 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására azonnal 

Aszód, 2021. április 26.  

 
 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 
 
 
Látta: 

Dr. Lukács Adrienn 
jegyző 

 



 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRE  
 HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 

 
II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 

 
mely létrejött egyrészről Aszód Város Önkormányzat (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 
9., képviseletében eljár: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester), mint 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).  
 
(továbbiakban együtt Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.  
 
Előzmény:  
 
2017. március 29. napján Aszód Város Önkormányzata és a MEGÜ Egészségügyi és 
Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság feladat-ellátási szerződést kötöttek házi 
gyermekorvosi alapellátási feladatok ellátására. Szerződő felek a 2019. augusztus 21. napján a 
köztük fennálló szerződést módosították, mert a területi ellátási kötelezettségű 
házigyerekorvosi körzetben Fischlné dr. Horváth Anna praxisjoga, a háziorvosi praxisjog 
vásárlásának támogatására kiírt pályázat keretében Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi részére 
került átadásra.  
Felek a köztük fennálló szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.  
 

1. A Felek közös megegyezéssel a szerződés „5. A háziorvosi rendelés idejének 
meghatározása” pont 5.1. alpontját az alábbiak szerint módosítják:  

 
5.1. A felek a jogszabályban meghatározott kötelező rendelési időn belül – figyelemmel a 
helyben kialakult gyakorlatra és szokásokra is – a betegrendelés idejét 20 órában, az alábbiak 
szerint határozzák meg:  
 
Hétfő: 7:30 - 11:30  
Kedd: 12:00 - 15:00 
Szerda: 12:00 - 15:00 
Csütörtök: 7:30 - 10:30 
Péntek: 7:30 - 10:30 
 
Prevenciós rendelés / Csecsemő - tanácsadás: Aszód, Kossuth Lajos utca 84. alatt, szerdánkét 
8 és 12 óra között.  
 

2. A Felek a szerződés módosítással nem érintett pontjait változatlan formában és 
tartalommal hatályban lévőnek tekintik.  
 

3. Jelen szerződés 2021. május 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.  
 



4. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi- és társadalom-
biztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 
 

5. Jelen szerződésmódosítás aláírására a polgármestert Aszód Város Polgármesterének - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott - …… /2021. (IV. 
……..) számú polgármesteri határozata hatalmazta fel.  
 

6. Jelen Szerződést a szerződő Felek elolvasás- és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták. 

 
 
 
 
Aszód, 2021. április „     „    Aszód, 2021. április „     „  
 
     
 
 
 
………………………………………….        …………………………………….. 

Aszód Város Önkormányzata    Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester            házi gyermekorvos 


