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……./2016. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

(Tervezet-Heréd javaslat) 

a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat megszervezésére  

Jelen megállapodás létrejött: 

1. Apc Község Önkormányzata (képviseli: Juhász István polgármester, székhelye: 3032 Apc, 

Erzsébet tér 1.) 

2. Boldog Község Önkormányzata (képviseli: Laczkó Roland polgármester, székhelye: 3016 

Boldog, Kossuth u.8.) 

3. Csány Község Önkormányzata (képviseli: Medve István polgármester, székhelye: 3015 Csány, 

Kossuth u.2.) 

4. Ecséd Község Önkormányzata (képviseli: Maksa Mátyás polgármester, székhelye: 3013 

Ecséd, Szabadság út 139.) 

5. Hatvan Város Önkormányzata (képviseli: Horváth Richárd polgármester, székhelye: 3000 

Hatvan, Kossuth tér 2.) 

6. Heréd Község Önkormányzata (képviseli: Kómár József polgármester, székhelye: 3011 Heréd, 

Rákóczi út 39.) 

7. Hort Község Önkormányzata (képviseli: Kerek Oszkár polgármester, székhelye: 3014 Hort, 

Szabadság tér 40.) 

8. Kerekharaszt Község Önkormányzata (képviseli: Szabó Ádám polgármester, székhelye: 3009 

Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) 

9. Lőrinci Város Önkormányzata (képviseli: Víg Zoltán polgármester, székhelye: 3021 Lőrinci, 

Szabadság tér 26.) 

10. Nagykökényes Község Önkormányzata (képviseli: Besszer Andrásné polgármester, székhelye: 

3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.) 

11. Petőfibánya Község Önkormányzata (képviseli: Juhászné Barkóczi Éva polgármester, 

székhelye: 3023 Petőfibánya, Bánya u.3.) 

12. Rózsaszentmárton Község Önkormányzata (képviseli: Sipos Jánosné polgármester, 

székhelye: 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth u.1.) 

13. Zagyvaszántó Község Önkormányzata (képviseli: Fekete László polgármester, székhelye: 

3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.) 

14. Jászfényszaru Város Önkormányzata (képviseli: Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester, 

székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) 

( továbbiakban szerződő önkormányzatok)  

között az alábbiak szerint: 
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A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bekezdés 4. pontja, 

valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a 

települési önkormányzatot ellátási kötelezettség terheli az alapellátási háziorvosi ügyelet biztosítása 

vonatkozásában. Szerződő önkormányzatok kifejezik felelősségüket az egészségügyi alapellátás iránt 

(központi orvosi ügyelet). Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezt a feladatot közösen, 

együttműködve az ellátást igénybevevők érdekeit szolgálva, igényeinek figyelembe vételével, 

biztonságosan kívánják működtetni. Ezen cél megvalósítása érdekében az alábbiak szerint működnek 

együtt. 

1) Szerződő önkormányzatok jelen együttműködési megállapodás aláírásával egyhangúlag 

megállapodnak abban, hogy a központi háziorvosi ügyelet feladat-ellátásukat közös alapelvek 

szerint összehangolják. Ennek az elvnek megfelelően egységes pályáztatási feltételrendszert 

fogadnak el, döntéseiket összehangolják, valamint a kiválasztott Szolgáltatóval megbízott 

önkormányzataik útján közösen tartanak kapcsolatot. 

 

2) Szerződő önkormányzatok kötelezik magukat, hogy az egészségügyi szolgáltató kiválasztása 

körében saját területi és személyi hatályukra kiterjedően, 2017.01.01. napjától határozatlan ideig 

terjedő időbeli hatállyal feladat-ellátási szerződés megkötése érdekében a központi orvosi 

ügyeleti tevékenység ellátására jogosult alábbi szolgáltatóktól ajánlatot kérnek: 

a) Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.            

Székhelye: 4031 Debrecen István utca 6. 

Cégjegyzék száma: 09-09-017078 

Adószáma: 20612469-2-09 

Képviseli: Dr. Kissné Dr. Legaza Zsuzsa 

 

b) Oxytrans Egészségügyi Szolgáltató Kft.  
Székhelye: 3400 Mezőkövesd, József A.u.3. 
Cégjegyzék száma: 05-09-018046 
Adószáma: 11077585-1-05 
Képviseli: Dr. Gregorovics István 

 
c) Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 

Székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B.u.16. 
Eü. szolgáltató azonosító száma: 813772 
Adószáma: 15813774-2-10 
Képviseli: Dr. Stankovics Éva 
 

3) Szerződő önkormányzatok ajánlatkérésének tartalmaznia kell minden feltételt, melyet jelen 

együttműködési megállapodásban együttesen elfogadnak. 
 

4) Szerződő önkormányzatok a központi orvosi ügyelet feladatellátás során az alábbi minimum 

feltételeket határozzák meg a kiírás részeként: 
 

a) A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat időtartama:  

aa) hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig tart- 15 órás időtartamban 

ab) pénteken 12 órától másnap reggel 8 óráig tart – 20 órás időtartamban 

ac) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart – 

      24 órás időtartamban 
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b) A központi gyermekorvosi ügyelet időtartama:  

ba) hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti 

ellátás keretében - 15 órás időtartamban 

bb) pénteken 12 órától másnap reggel 8 óráig tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás 

keretében – 20 órás időtartamban 

bc) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart 

gyermekorvos részvételével –  24 órás időtartamban 
 

c) Az ügyeleti szolgálatban részt vevő szakember létszám:  

ca) 2 fő felnőtt orvos, ebből 1 fő ügyeletvezető 

cb) 1 fő gyermekorvos / a 4. pont bc) alpontjában meghatározott időtartamban/ 

cc) 2 fő ápoló /melyből 1 fő a 4. pont bc) alpontjában meghatározott időtartamban/ 

cd) 1 fő gépkocsivezető 

d) A szolgáltatás időtartama alatt megvalósítandó, a központi orvosi ügyeleti tevékenységhez 

szorosan kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése évente legalább 100.000 Ft értékben. 

e) További többletszolgáltatások. 

 

5) Szerződő önkormányzatok a központi orvosi ügyelet ellátásának helyét 3000 Hatvan Balassi Bálint 

út 16. szám alatt az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet által bérleti szerződéssel 

rendelkezésre bocsátott helyiségekben határozzák meg. 

 

6) Szerződő önkormányzatok az egészségügyi szolgáltatásra beadott ajánlatok értékelése során az 

alábbi szempontrendszert határozzák meg: 

a) A 4. pontban meghatározott minimum feltételek biztosítása esetén az a szolgáltató részesül 

előnyben, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás ellátását az OEP                              

- vagy jogutódja- ezen feladat ellátására megállapított finanszírozási összegből teljes 

egészében biztosítja. 

b)  Amennyiben legalább kettő szolgáltató az a) pontban foglaltaknak megfelel, az a szolgáltató 

részesül előnyben, aki a tárgyi eszközök fejlesztésében meghatározott minimum feltételek 

felett minél nagyobb mértékben vállal kötelezettséget. 

c) Amennyiben legalább kettő szolgáltató a b) pontban foglaltak szerint is azonos ajánlatot tesz 

az a szolgáltató részesül előnyben, aki minél több további többletszolgáltatást vállal. 

 

7) Szerződő önkormányzatok kötelezik magukat, hogy a kiválasztási eljárást lezáró döntéseiket 

követően, legkésőbb 2016.09.15. napjáig jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 

feladat-ellátási szerződést egyedileg megkötik a kiválasztott egészségügyi szolgáltatóval. 

 

8) A 7) pont szerint megkötött feladat-ellátási szerződés időtartama alatt szerződő önkormányzatok 

megbízzák a szolgáltatóval kapcsolattartásra, a központi háziorvosi ügyelet szervezési feladatai 

ellátásával Heréd és Rózsaszentmárton település (ek) önkormányzatát/önkormányzatait. Heréd 

és Rózsaszentmárton település (ek) önkormányzata (i) a megbízást elfogadja (ák). 
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9) Jelen együttműködési megállapodás szerződő önkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadó 

döntését követően, valamennyi szerződő önkormányzat képviselőjének aláírását követő napon 

lép hatályba. Jelen megállapodás az egyes szerződő önkormányzatra vonatkozóan a Szolgáltató 

és az Önkormányzat között egyedileg megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés időbeli 

hatálya fennállásáig tart. 

 

10) Jelen megállapodás felmondására a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai az irányadók azzal, 

hogy az ez irányú szándékot a szerződő önkormányzatok a felmondás előtt legalább 3 hónappal 

kötelesek egymásnak jelezni a 8) pontban kapcsolattartásra megbízott önkormányzat (ok) útján. 

 

11) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

irányadók. 
 

12) Jelen megállapodást a szerződő önkormányzatok elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 

13) Szerződő önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen megállapodás 

megkötésére kellő felhatalmazással rendelkeznek, melyet  
 

Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……………………………………… sz. határozata 

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………………………………….sz. határozata 

Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……………………………………sz. határozata 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………………………sz. határozata 

biztosít. 

………………………………., 2016. ………… 



5 
 

Apc Község Önkormányzata    Juhász István polgármester 

Boldog Község Önkormányzata    Laczkó Roland polgármester 

Csány Község Önkormányzata    Medve István polgármester 

Ecséd Község Önkormányzata    Maksa Mátyás polgármester 

Hatvan Város Önkormányzata    Horváth Richárd polgármester 

Heréd Község Önkormányzata    Kómár József polgármester 

Hort Község Önkormányzata    Kerek Oszkár polgármester 

Kerekharaszt Község Önkormányzata   Szabó Ádám polgármester 

Lőrinci Város Önkormányzata    Víg Zoltán polgármester 

Nagykökényes Község Önkormányzata   Besszer Andrásné polgármester 

Petőfibánya Község Önkormányzata   Juhászné Barkóczi Éva polgármester 

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata  Sipos Jánosné polgármester 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata   Fekete László polgármester 

Jászfényszaru Város Önkormányzata   Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester 


