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8144 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.         Tel.:  06-22/245-062                        

                        e-mail: hivatal@sarkeszi.fejer..hu  

                        web: www.sarkeszi.hu 

 

Előterjesztés 

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. január 18. napján 16:00 órakor tartandó nyílt ülésére 

Tárgy: A háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítása  
Előterjesztő: 
Előkészítő:  

Kőhegyi László polgármester 
Dr. Pahola Tünde jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Sárszentmihály Községi Önkormányzata, Sárkeszi Községi Önkormányzata és a Dr. Nikolényi 

Háziorvosi Betéti Társaság között 2014. július 10-én feladat-ellátási szerződés jött létre háziorvosi 

körzet ellátására. A háziorvosi feladatok bővülésére tekintettel, a prevenciós rendelési idő 

bevezetése miatt  szükséges a szerződés módosítása. A módosítás a szerződés 14. pontját érinti. 

A prevenciós rendelés célja, hogy a háziorvos elsősorban a behívott és előjegyzett páciensei 
számára egészségi állapotfelmérést, védőoltást, szűrést, krónikus beteg gondozást és egészség-
tanácsadást végezzen. A prevenciós rendelési idő szerződésben történő rögzítése, és a 
rendelőkben történő bevezetése a - háziorvosi tevékenység körébe jelenleg is tartozó - preventív 
feladatok elvégzésére szánt, dedikált rendelési idő megteremtését jelenti. A prevenciós rendelés 
szakmai tartalmát a helyi igényeknek megfelelően a háziorvos határozhatja meg. 

Az előterjesztés tartalmazza az eredeti szerződést, valamint a módosítást a háziorvos (Dr. 

Nikolényiné Dr. Bognár Edit) tájékoztatása alapján. 

Sárkeszi, 2021. január 13.  

 

 

Kőhegyi László s.k. 

polgármester 
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HAT ÁROZATI  JAVASLA T  

SÁRKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2022.(I.18.) határozata 

Feladat-ellátási szerződés háziorvosi körzet ellátására – szerződés módosítása 

Sárkeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat, valamint Sárszentmihály 
Községi Önkormányzat és a Dr. Nikolényi Háziorvosi Betéti Társaság között 2014. július 10-én 
létrejött „feladat-ellátási szerződés háziorvosi körzet ellátására” dokumentum 14. pontját módosítja és 
kiegészíti az alábbi szövegezéssel: 

„ 
c) várandós tanácsadás: 

Mindkét rendelőben, rendelési időben, előzetes telefonos egyeztetést követően. 

d) prevenciós vizsgálatok végzése 

Mindkét településre vonatkozóan a sárszentmihályi rendelőben, előjegyzés alapján. 

szerda     13:30 – 15:30 

„ 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Sárszentmihály Község 
Önkormányzatát tájékoztassa és a „Feladat-ellátási szerződés háziorvosi körzet ellátására – 
szerződés módosítása” dokumentumot aláírja.   

Felelős:Kőhegyi László polgármester 
Határidő: azonnal 
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amely létrejött egyrészről: 

 Sárszentmihály Községi Önkormányzat (székhely: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54., 

törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727486, KSH statisztikai számjele: 15727488-

8411-321-07, adószáma: 15727488-2-07, képviseli Óber Andrea polgármester), mint 

egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv – a továbbiakban: Sárszentmihály 

Községi Önkormányzat –  

 Sárkeszi Községi Önkormányzat (székhely: 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor utca 45., 

törzskönyvi azonosító száma (PIR): 364483, KSH statisztikai számjele: 15364483-

8411-321-07, adószáma: 15364483-2-07, képviseli: Kőhegyi László polgármester), 

mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv – a továbbiakban: Sárkeszi Községi 

Önkormányzat –, 

a továbbiakban együtt: Megbízók,  

másrészről 

 Dr. Nikolényi Háziorvosi Betéti Társaság (székhelye: 8143 Sárszentmihály, Fő út 

90/A, cégjegyzékszáma: 07-06-004052, KSH statisztikai számjele: 22053408-8632-

212-07, adószáma: 22053408-1-07, képviseletre jogosult neve: Dr. Nikolényiné Dr. 

Bognár Edit üzletvezetésre jogosult tag, személyes ellátásra kötelezett orvos 

egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Bognár Edit, orvosi nyilvántartási 

száma: 37679), mint egészségügyi szolgáltató, a továbbiakban: Megbízott –, 

a továbbiakban mind együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel. 

Szerződő felek között 2014. július 10-én létrejött feladat-ellátási szerződés 14. pontja 

módosul az alábbiak szerint: 

Módosítandó 14. pont: 

„A Megbízott köteles a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben a 

Rendelőkben rendelni az alábbi megosztás szerint: 

a) Rendelő 1-ben: 

hétfő     8:00 – 12:00 

kedd     11:00 – 13:00 

szerda     9:00 – 13:00 

csütörtök    12:30 – 15:30 

péntek     9:00 – 11:00 

b) Rendelő 2-ben: 

kedd     9:00 – 11:00 
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péntek     11:00 – 13:00 

c) várandós tanácsadás: 

Mindkét településre vonatkozóan a sárszentmihályi rendelőben. 

szerda     13:30 – 15:30 

Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési 

engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a 

lakosságot előre, időben tájékoztatni.” 

Módosított 14.pont: 

„A Megbízott köteles a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben a 

Rendelőkben rendelni az alábbi megosztás szerint: 

a) Rendelő 1-ben: 

hétfő     8:00 – 12:00 

kedd     11:00 – 13:00 

szerda     9:00 – 13:00 

csütörtök    12:30 – 15:30 

péntek     9:00 – 11:00 

b) Rendelő 2-ben: 

kedd     9:00 – 11:00 

péntek     11:00 – 13:00 

c) várandós tanácsadás: 

Mindkét rendelőben, rendelési időben, előzetes telefonos egyeztetést 

követően. 

d) prevenciós vizsgálatok végzése 

Mindkét településre vonatkozóan a sárszentmihályi rendelőben, előjegyzés 

alapján. 

szerda     13:30 – 15:30 
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Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési 

engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a 

lakosságot előre, időben tájékoztatni.” 

Sárszentmihály, 2022. január 12. 

 

 

Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviseletében: 

 ____________________________________________  

Óber Andrea polgármester 

 

 

 

Sárkeszi Községi Önkormányzat képviseletében: 

 ____________________________________________  

Kőhegyi László polgármester 

 

 

 

Dr. Nikolényi Háziorvosi BT képviseletében: 

 ____________________________________________  

Dr. Nikolényiné Dr. Bognár Edit üzletvezetésre jogosult tag 
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