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Tisztelt Képviselő-testület!
Martfű Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel és a Szveti-Medic
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a megüresedett II. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel
történő ellátására 2021. január 1. napjától kezdődően megbízási szerződést kötött, mely 2021.
július 1-i hatállyal módosításra került.
A módosítás szerint a megbízási szerződés 2021. december 31-én lejár, de a háziorvosi körzet
egyenlőre betöltetlen. A jelenleg helyettesítő háziorvosok a helyettesítést továbbra is vállalják,
ezért szükségessé vált a szerződés hatályának meghosszabbítása, így a megfelelő pontjának
további módosítása.
Ezen kívül indokolt a megbízási díj megállapítását rögzítő pont áttekintése is, mivel az egy éven
túli tartós helyettesítés esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a NEAK-kal
megkötött szerződésünk szerint a finanszírozás a körzetre vonatkozó fix díj, valamint a területi
díj vonatkozásában 40 %-kal csökkentett összeggel kerül 2022. január 1-től folyósításra, a
finanszírozás további elemeinek változatlanul hagyása mellett.
Ez azt jelenti, hogy a NEAK részéről a két díjra eddig összesen havonként átutalásra kerülő
240.000 Ft helyett 144.000 Ft/hó összegben kerül a körzetre vonatkozó fix- és területi díj
folyósításra, melynek 100 %-ra történő kiegészítése 96.000 Ft költséget jelent havonta az
Önkormányzat számára.
Mindezek alapján indokolt, hogy a jelenleg hatályos, a II. sz. háziorvosi körzet ellátásának
helyettesítésére megkötött megbízási szerződés módosításáról döntést hozzon a Képviselőtestület.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek:
Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2021. (…….) határozata
a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel és a Szveti-Medic Egészségügyi
Szolgáltató Kft-vel a II. számú háziorvosi körzet ellátásának helyettesítésére megkötött
megbízási szerződés módosítására
Martfű Város Önkormányzata megtárgyalta a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató
BT-vel és a Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a II. számú háziorvosi körzet
ellátásának helyettesítésére megkötött megbízási szerződés módosítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Martfű Város Önkormányzatának a II. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladataira
a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel és a Szveti-Medic
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel megkötött megbízási szerződése módosítását a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-ig
kötelezettséget vállal a II. sz. háziorvosi körzet NEAK finanszírozásának 96.000 Ft/hó

összeggel történő kiegészítésére és ezen összegnek a 2022. évi költségvetésbe történő
beépítésére.
Erről értesülnek:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok,
2.) Valamennyi Képviselő, Helyben,
3.) Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT, Martfű, Munkácsy út 87. III/15.,
4.) Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft, Martfű, Gesztenye sor 2.,
5.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal,
Népegészségügyi 4.) Osztály, Szolnok, Pf.: 75.,
6.) NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály III. Finanszírozási és Ártámogatási Osztály
III.2., Szolnok, Pf.: 307.,
7.) Irattár.

Dr. Papp Antal
polgármester
Látta: Szász Éva jegyző

…../2021. (…….) határozat melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
2.számú módosítása

amely létrejött egyrészről Martfű Város Önkormányzata (székhely: 5435 Martfű, Szent
István tér 1., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018, KSH statisztikai számjel: 157330128411-321-16, adószám: 15733012-2-16, képviseli: dr. Papp Antal polgármester) mint megbízó,
a továbbiakban: Megbízó, másrészről:
Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT. (székhely: Martfű, Munkácsy út 87.
III/15., adószám: 20539924-1-16, képviseli: Dr. Magyarósi László ügyvezető, orvosi
nyilvántartási száma: 49346), valamint a Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft
(székhely: Martfű, Gesztenye sor 2. adószám: 11273042-1-16 képviseli: Dr. Despotov Svetozar
ügyvezető, orvosi nyilvántartási száma: 42684) mint megbízottak, a továbbiakban:
Megbízottak, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítás előzményét képezi, hogy egymással
2020. december 9-én szerződést kötöttek a Martfű II. számú háziorvosi körzetére
vonatkozóan az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a területi ellátási
kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat helyettesítéssel történő ellátására,
melynek 3. pontja alapján a megbízási szerződés 1. sz. módosítása szerint a megbízási
jogviszony határozott ideig, 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A
jelen szerződés módosítás további előzményét képezi, hogy a betöltetlen II. számú
háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés alapján a havonkénti NEAK finanszírozás egy
éven túli tartós helyettesítés esetén a területi és a fix díj vonatkozásában 40 %-kal
csökkentett összeggel kerül folyósításra.
2. Felek a megbízási jogviszonyt 2022. január 1. napjától meghosszabbítják oly módon,
hogy a korábban megkötött megbízási szerződés 3. pontját közös megegyezéssel az
alábbiak szerint módosítják:
3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó kötelező feladatát képező egészségügyi
alapellátás körébe tartozó felnőtt háziorvosi szolgáltatást – a Megbízottak a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelően –2021. január 1-től az új praxisengedély
hatálybalépéséig, de legkésőbb 2022. március 31-ig látják el.
3. Felek a korábban megkötött megbízási szerződés 9. pontját 2022. január 1. napjától
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
9. Felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi alapellátás szolgáltatásaira területi
ellátási kötelezettséggel kötött finanszírozási szerződés alapján biztosított és a területi,
valamint a fix díj vonatkozásában a Megbízó által összesen 96.000 Ft/hó összeggel, 100
%-ra kiegészített havonkénti NEAK finanszírozás - a tevékenységre vonatkozó
felelősségbiztosítási díjával csökkentett összege – mint megbízási díj, 50-50 %-ban a
Megbízottakat illeti meg.

4. Felek kijelentik, hogy a szerződés módosítás a megbízási szerződés egyéb
rendelkezéseit nem érinti, valamint a szerződés módosítást a továbbiakban a 2020.
december 9-én megkötött megbízási szerződéssel együtt tekintik érvényesnek.
5. Felek a szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.
Martfű, 2021. december …..
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