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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012. január 01-jétől lépett hatályba az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a 

továbbiakban: Öotv.) módosítása, amely előírja, hogy a feladat-ellátási szerződésekre vonatkozó, a 

törvényben taxatíve felsorolt követelményeknek meg kell felelniük az érintettek között létrejött 

szerződéseknek.  

Az önkormányzatok és a háziorvosok, akik területi ellátási kötelezettséggel nyújtanak egészségügyi 

alapellátást, illetve háziorvosi szolgáltató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások közötti 

szerződések - bárhogyan is nevezik azokat a felek, illetve akár jogszabályok -, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendszere szerint megbízási 

szerződések, azonban e sajátos jogviszonyok rendezéséhez a Ptk.-nak a tartós megbízásra 

vonatkozó szabályai nem bizonyulnak elegendőnek. Ezért vált szükségessé az alapellátási biztonság 

megőrzése, fokozása és az egységes jogértelmezés érdekében törvényben meghatározni a feladat-

ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit, ezzel ugyancsak törvényi szinten kiegészítve az adott 

terület speciális helyzetének megfelelő elemekkel az általános szabályokat.  

A törvényi szabályozásnak eleget lehet tenni új szerződések megkötésével olyan módon, hogy azok 

már tartalmazzák azokat a kötelező elemeket, amelyeket a törvény előír, vagy akár a meglévő 

szerződések módosításával. A jelenleg hatályos szerződések elavultak, több esetben 20 évesek. 

2013. évben az önkormányzat kezdeményezte új feladat-ellátási szerződések megkötését, de az 

alapellátási feladatokat ellátó háziorvosok nem fogadták el azt.  

Önkormányzatunk megkeresést kapott a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztályától, amelyben kérték, hogy az egészségügyi alapellátási feladatok 

ellátására kötött feladat-ellátási szerződések kerüljenek felülvizsgálatra, és új feladat-ellátási 

szerződések kerüljenek megkötésre az egészségügyi szolgáltatókkal.  

Az Öotv. 2/B. § (1) bekezdése alapján a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott 

praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: 

feladat-ellátási szerződés) kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 

d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal 

rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani, 



 

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 

h) a szerződés időtartama, 

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

 

Jelen előterjesztés összeállítását megelőzően az alábbi feladat-ellátási szerződések kerültek 

felülvizsgálatra: 

- Várpalota Város Önkormányzata által Dr. KOMÁROMI-MED Egészségügyi, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseletében Dr. Komáromi Erzsébet háziorvossal 

2007. november 29. napján a várpalotai 1. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi 

ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására kötött feladat-ellátási 

szerződés.  

- Várpalota Város Önkormányzata által a Generál Medicina Kft. képviseletében Dr. Dancsó 

Mária Éva háziorvossal 1996. november 19. napján a várpalotai 2. sz. háziorvosi körzet 

vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására 

kötött feladat-ellátási szerződés.  

- Várpalota Város Önkormányzata által Dr. Székely Anikó háziorvossal 2009. június 29. 

napján a várpalotai 3. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel 

felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződés.  

- Várpalota Város Önkormányzata által a Humán Prevent Kft. képviseletében Tóthné Dr. 

Bakonyi Csilla háziorvossal 2005. május 01. napján a várpalotai 4. sz. háziorvosi körzet 

vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására 

kötött feladat-ellátási szerződés.  

- Várpalota Város Önkormányzata által az LBV-Humán Kft képviseletében Dr. Lestyán 

János háziorvossal 2005. december 05. napján a várpalotai 5. sz. háziorvosi körzet 

vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására 

kötött feladat-ellátási szerződés.  

- Várpalota Város Önkormányzata által a MEDISYNTH Egészségügyi és Szolgáltató Kft 

képviseletében Dr. Opsitos István háziorvossal 1997. április 06. napján a várpalotai 6. sz. 



 

háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi 

alapellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződés.  

- Várpalota Város Önkormányzata által a LBV-Humán Kft képviseletében Dr. Babics 

Mária háziorvossal 2005. december 05. napján a várpalotai 7. sz. háziorvosi körzet 

vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására 

kötött feladat-ellátási szerződés.  

- Várpalota Város Önkormányzata által a Gastro-Med 2002 Egészségügyi Bt képviseletében 

Dr. Nagy Eszter háziorvossal 2002. szeptember 19. napján a várpalotai 8. sz. háziorvosi 

körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás 

biztosítására kötött feladat-ellátási szerződés.  

- Várpalota Város Önkormányzata által a Generál Medicina Kft.. képviseletében Dr. Fekete 

Csongor háziorvossal 1996. november 19. napján a várpalotai 9. sz. háziorvosi körzet 

vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására 

kötött feladat-ellátási szerződés.  

- Várpalota Város Önkormányzata által a Csoportpraxis 4 Háziorvosi Kft. képviseletében 

Dr. Szalai Marianna háziorvossal 1996. május 27. napján a várpalotai 10. sz. háziorvosi 

körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás 

biztosítására kötött feladat-ellátási szerződés. 

- Várpalota Város Önkormányzata által a MEDANDI Kft. képviseletében Dr. Bagi Andrea 

háziorvossal 2001. október 01. napján a várpalotai 11. sz. háziorvosi körzet 

vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására 

kötött feladat-ellátási szerződés.  

A fent részletezett jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében mind a 11 

szerződést szükséges megszüntetni a képviselő-testületi döntés dátumával, valamint azzal 

egyidejűleg a felek kapcsolatát új szerződésekben újraszabályozni. 

Az új szerződések megkötése kizárólag az érintettek közötti egyeztetés során jöhet létre, amelyben 

mindkét félnek joga van előterjeszteni javaslatait. Ez azonban nem vonatkozik a törvényben 

egyértelműen meghatározott, kógens szabályok alkalmazására.  

Tárgyi ügyben több alkalommal került sor egyeztetésre az önálló orvosi tevékenységet végzők és az 

önkormányzat között. A háziorvosok az egyeztetések során tájékoztattak, hogy elfogadják a 



 

meglévő szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését, valamint új szerződés 

megkötését. 

Az elkészült szerződések eltérő jellegéből adódóan (a háziorvos önkormányzati, vagy nem 

önkormányzati épületben látja el faladatát), A), valamint B) feladat-ellátási szerződés tervezet 

készült, amelyek az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képezik. 

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően az orvos kötelezettsége kérelmezni ennek alapján 

a működési engedélyének módosítását, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral az új 

finanszírozási szerződést megkötni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján hozza meg döntését a feladat-

ellátási szerződésekkel kapcsolatban! 

 

 

 

Várpalota,  2016. november 29. 

 

Campanari-Talabér Márta 
polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától a Dr. KOMÁROMI-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. képviseletében Dr. Komáromi Erzsébet háziorvossal a Várpalotai 1. 

sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi 

alapellátás biztosítására a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg a 

felek között 2007. november 29. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a felek 2016. 

december 14. időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Dr. Komáromi Erzsébet háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után 

a működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától a Generál Medicina Kft. képviseletében Dr. Dancsó Mária Éva 

háziorvossal a Várpalotai 2. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási 

kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 1996. november 19. napján megkötött feladat-

ellátási szerződést a felek 2016. december 14. időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Dr. Dancsó Mária Éva háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után a 

működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától Dr. Székely Anikó háziorvossal a Várpalotai 3. sz. háziorvosi 

körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás 

biztosítására a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 

2009. június 29. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a felek 2016. december 14. 

időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Dr. Székely Anikó háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után a 

működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától a Humán Prevent Kft. képviseletében Tóthné Dr. Bakonyi 

Csilla háziorvossal a Várpalotai 4. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási 

kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 2005. május 01. napján megkötött feladat-

ellátási szerződést a felek 2016. december 14. időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Tóthné Dr. Bakonyi Csilla háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése 

után a működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától az LBV-Humán Kft képviseletében Dr. Lestyán János 

háziorvossal a Várpalotai 5. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási 

kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 2005. december 05. napján megkötött feladat-

ellátási szerződést a felek 2016. december 14. időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.  

3.) Dr. Lestyán János háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után a 

működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától a MEDISYNTH Egészségügyi és Szolgáltató Kft 

képviseletében Dr. Opsitos István háziorvossal a Várpalotai 6. sz. háziorvosi körzet 

vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására a 

határozat 2. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 1997. április 06. 

napján megkötött feladat-ellátási szerződést a felek 2016. december 14. időponttal közös 

megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Dr. Opsitos István háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után a 

működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

mailto:várpalota@varpalota.hu


 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: várpalota@varpalota.hu 

 

 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától az LBV-Humán Kft képviseletében Dr. Babics Mária 

háziorvossal a Várpalotai 7. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási 

kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 2005. december 05. napján megkötött feladat-

ellátási szerződést a felek 2016. december 14. időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Dr. Babics Mária háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után a 

működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: várpalota@varpalota.hu 

 

 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától a Gastro-Med 2002 Egészségügyi Bt képviseletében Dr. Nagy 

Eszter háziorvossal a Várpalotai 8. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási 

kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 2002. szeptember 19. napján megkötött feladat-

ellátási szerződést a felek 2016. december 14. időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Dr. Nagy Eszter háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után a 

működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: várpalota@varpalota.hu 

 

 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától a Generál Medicina Kft képviseletében Dr. Fekete Csongor 

háziorvossal a Várpalotai 9. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási 

kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 1996. november 19. napján megkötött feladat-

ellátási szerződést a felek 2016. december 14. időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Dr. Fekete Csongor háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után a 

működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota ,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: várpalota@varpalota.hu 

 

 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától a Csoportpraxis 4 Háziorvosi Kft. képviseletében Dr. Szalai 

Marianna háziorvossal a Várpalotai 10. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi 

ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 1996. május 27. napján megkötött 

feladat-ellátási szerződést a felek 2016. december 14. időponttal közös megegyezéssel 

megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Dr. Szalai Marianna háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után a 

működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: várpalota@varpalota.hu 

 

 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 2016. 

december 15. napjától a MEDANDI Kft. képviseletében Dr. Bagi Andrea háziorvossal 

a Várpalotai 11. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel felnőtt 

háziorvosi alapellátás biztosítására a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel 

egyidejűleg a felek között 2001. október 01. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a 

felek 2016. december 14. időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) Dr. Bagi Andrea háziorvos feladata a feladat-ellátási szerződés megkötése után a 

működéshez szükséges engedélyek módosításának kezdeményezése.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2016. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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