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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az Önök előtt is ismert jelenleg a 7300 Komló, Kossuth L. u. 71. sz. alatt, területi ellátási 
kötelezettség nélkül működik az UNIMEDKER Kft. 2/1. sz. háziorvosi rendelője, ahol a 
háziorvosi feladatok ellátását két doktornő biztosítja, mindösszesen közel 3000 fő biztosított 
részére. 
Az UNIMEDKER Kft. képviselője, dr. Tánczos Frigyes Attila már korábban kezdeményezett 
tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy az említett háziorvosi szolgálat területi ellátási 
kötelezettséggel működhessen, tekintettel arra, hogy a jelenlegi formában működő, területi 
ellátási kötelezettséggel nem rendelkező háziorvosi szolgálat ellátási körzet hiányában havi 
fix díjra nem jogosult, kizárólag az ellátotti létszám után járó díj illeti meg. 
A magasabb finanszírozás kihasználásának érdekében, valamint a jelenleg ellátást biztosító 
orvosok távozásának okán ismételten előtérbe került az új körzet kialakításának lehetősége.  
 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
rögzíti a háziorvosi ellátás finanszírozásának szabályait, melynek alapján a megállapított 
finanszírozás két részből, a havi fixdíjból, illetve a bejelentkezett biztosítottak utáni díjazásból 
tevődik össze, az alábbiak szerint:  

- a háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma alapján fix díjra jogosult az 
alábbiak szerint: 
Felnőtt körzet esetén, ha a körzet lakosainak száma: 
a.) nem éri el az 1200 főt  253.000 Ft/hó 
b.) 1200 és 1500 fő között  235.000 Ft/hó 
c.) 1500 fő felett   197.000 Ft/hó 

 
- a háziorvosi szolgáltató a bejelentkezett biztosítottak után díjazásra jogosult (ún.  

kártyapénz). A biztosítottak utáni díjazás alapja a háziorvosi szolgálat által 
havonta jelentett ellátotti létszám alapján meghatározott korcsoportonkénti 
pontszám összege. 

 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1)–(2) bekezdése az 
alábbiak szerint rendelkezik:  
„ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő 
által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az 
egészségügyi alapellátások körzeteit. 
(2.) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet véleményét is.”  
Ezt a hatáskört a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet átszervezését követően, 2017. április 1. 
napjától az Állami Egészségügyi Ellátó Központ végzi.  
 
Jelen előterjesztés keretében – fent leírtakra hivatkozva - javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek 11. sz. háziorvosi körzet megnevezéssel, 2017. augusztus 1. napjától új háziorvosi 
körzet létrehozását. A kialakítandó új körzetben a háziorvosi területi ellátási kötelezettséget az 
UNIMEDKER Kft., mint egészségügyi szolgáltató vállalja, a háziorvosi teendőket 
egészségügyi szolgáltató dr. Sugár Zoltán doktor úr személyes közreműködésével biztosítja.  
A kialakításra kerülő új körzet fenntartását és működtetését - a jelenlegi móddal egyezően - 
továbbra is az UNIMEDKER Kft. végezné, továbbá egészségügyi szolgáltató jogosult a 
finanszírozás igénylésére. A tevékenység ellátásához szükséges működési engedélyt az 
UNIMEDKER Kft. alkalmazásában álló dr. Sugár Zoltán doktor úr szerzi meg.  



Fent leírtak alapján a 11. sz. háziorvosi körzet kialakításának eredményeként a háziorvosi 
tevékenység ellátására vonatkozóan háromoldalú feladat-ellátási szerződés megkötése 
szükséges Önkormányzatunk az UNIMEDKER Kft. és dr. Sugár Zoltán doktor úr között.  
A szerződés – mely jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotja - a jogszabály által 
meghatározott szempontok alapján rögzíti a feladat ellátását érintő részletes szabályokat. A 
szerződés 2017. augusztus 1. napjától lép hatályba, amennyiben Egészségügyi szolgáltató és a 
háziorvos a szükséges engedélyeket addig megszerzi.  
 
A 11. sz. háziorvosi szolgálat körzeteinek kialakítására a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével, továbbá a Képviselő-testületnek az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. 
(XII. 06.) sz. ökr. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletének módosításával 
kerülhet sor. A Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a felnőtt háziorvosi alapellátás 
körzeteit, mely szerint városunkban jelenleg 10 felnőtt háziorvosi körzet működik.  
 
Területi ellátási kötelezettséggel működő új háziorvosi szolgálatra a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) a település jegyzője által igazolt, az 
előző év december 31-i állapotnak megfelelő lakosságszám figyelembevételével köt 
finanszírozási szerződést az egészségügyi szolgáltatóval.  
A Korm. rendelet alapján területi ellátási kötelezettséggel működő új felnőtt háziorvosi 
szolgálatra akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató 14 év felett 1200-1500 fő 
lakos ellátását biztosítja, továbbá a Korm. rendelet kimondja, hogy új körzet létesítése esetén 
nem köthető finanszírozási szerződés, ha az új körzet létesítése következtében valamely 
meglévő körzet lakosságszáma felnőtt körzet esetén 1200 fő alá csökken. 
 
A körzetek kialakítására vonatkozó jogszabály, valamint a finanszírozási rendszer 
figyelembevételével megállapítható, hogy az optimális eset az, ha egy körzethez 1200-1500 fő 
közötti lakosságszám tartozik.  
A 2016. december 31-i adatok alapján a jelenlegi 10. háziorvosi körzet kb. 22.000 fő 14 év 
feletti lakos ellátást biztosítja. Ezen lakosságszámnak megfelelően akár 15-16 felnőtt 
háziorvosi körzet is kialakításra kerülhetne 1400 fő/körzet körüli lakosságszámmal. Ez 
alapján elmondható, hogy egészségügyi szakmai szempontok szerint is teljesen indokolt az 
előterjesztés szerinti átszervezés.  
 
Több előkészítő tárgyalást követően két körzet praxisjogosultja, dr. Tánczos Frigyes Attila (1. 
sz. körzet) és dr. Aranyos Gabriella (4. sz. körzet) között megállapodás jött létre, ennek 
alapján javasolnám az új körzet kialakítását az alábbiak szerint:  
Jelenleg az  
1. sz. körzetben dr. Tánczos Frigyes Attila végzi az ellátást az alábbi ellátási területen: 

- Bányász utca  (674 fő) 
- Határtető (42 fő) 
- Jó szerencsét utca (582 fő) 
- Pécsi út 35-57. (42 fő) 
- Radnóti utca (55 fő) 
- Vájáriskola utca (246 fő) 
- Mánfa ( 863 fő) 

Összesen: 1788 fő 
 

4. sz. körzetben dr. Aranyos Gabriella végzi az ellátást az alábbi ellátási területen: 



- Bajcsy Zsilinszky utca (460 fő) 
- Bem utca (0 fő) 
- Dózsa György utca (286 fő) 
- Jókai Mór utca (12 fő) 
- Kinizsi Pál utca (55 fő) 
- Kisfaludy utca (29 fő) 
- Kiss János utca (30 fő) 
- Kossuth L. utca 1-103., 2-52. (982 fő) 
- Kossuth akna (14 fő) 
- Kórház utca (28 fő) 
- Kölcsey Ferenc utca (7 fő) 
- Madách Imre utca (19 fő) 
- Magyar Bálint utca (9 fő) 
- Pécsi út 1-34. (59 fő) 
- Rákóczi utca (34 fő) 
- Táncsics Mihály utca (14 fő) 
- Templom tér (4 fő) 
- Toldi Miklós utca (14 fő)  
- Városház tér (110 fő) 
- III-as akna (2 fő) 
      Összesen: 1422 fő 

 
Amennyiben a javasolt körzet módosítás megvalósul, a jelenlegi 1. sz. körzet ellátási 
területéből a Bányász utca, és a Pécsi út 35-37., a 4. sz. körzet ellátási területéről a Bajcsy Zs. 
utca és a Dózsa Gy. utca kerülne át az újonnan alakuló körzet ellátási területére. Így a 
kialakuló 11. sz. háziorvosi körzet 1462 fő lakos ellátását biztosítaná az alábbi területen: 

- Bányász utca 
- Bajcsy Zs. utca 
- Pécsi út 35-57. 
- Dózsa Gy. utca 

Összesen: 1462 fő  
 
A fent részletezett változtatások eredményeként, az 1. sz. körzet lakosságszáma 1788 főre, a 
4. sz. körzet lakosságszáma 1422 főre csökken, mely következtében a módosítás 
eredményeként kialakuló, jegyző által igazolt lakosságszámokat a NEAK részére ismételten 
meg kell küldeni annak érdekében, hogy a finanszírozási szerződések módosítása is 
megtörténhessen.  
 
Természetesen az előterjesztett körzetkialakítási javaslat előzetesen egyeztetésre került az 
érintett orvosokkal, akik a javaslattal egyetértenek, azt támogatják.  
 
A fent leírt körzetmódosításokat a Rendelet 1. sz. mellékletében is szükséges átvezetni. A 
módosító rendelettervezet, jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 
 
Mint már említettem a Képviselő-testületnek a körzetek megállapítása és kialakítása során 
figyelembe kell vennie a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat, 
valamint ki kell kérni a véleményét.  



Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központot (továbbiakban: ÁEEK) jelöli ki. A telefonon történő előzetes 
egyeztetések, valamint a határidők rövidségére tekintettel az ÁEEK hozzájárult ahhoz, hogy 
nem a döntés meghozatalát megelőzően, hanem utólagosan alkosson véleményt a tervezett 
körzet változtatásokról. Az utólagos vélemény kialakításához Önkormányzatunknak 
elektronikus úton meg kell küldenie jelen előterjesztést, valamint a módosított Rendeletet az 
AEEK részére. A kialakított véleményről utólagosan tájékoztatni fogom a Tisztelt Képviselő-
testületet. 
 
Az ÁEEK közzé tette a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet kialakításának általános 
szempontrendszerét, mely a törvényben foglalt célok, következmények megvalósítását 
kívánja segíteni.  
A szakmai útmutató az alábbi két fő szempontot tartalmazza: 

- annak érdekben, hogy a háziorvosi ellátás speciális jellemzői megfelelően 
érvényesülhessenek, a háziorvosi körzetet célszerű úgy kialakítani, hogy a háziorvosi 
rendelő a körzet legtávolabb eső pontjától is – tömegközlekedéssel vagy gyalogosan – 
15 percen belül megközelíthető legyen. 

- háziorvosi ellátás finanszírozhatóságának biztosítása (ennek alapján a körzet 
kialakítása során törekedni kell arra, hogy a körzetben lakók száma biztonsággal 
elbírja a finanszírozási minimumot, azonban ne haladja meg a szakmai szempontból 
még elfogadható maximális létszámot) 

 
A jelen előterjesztés keretében javasolt körzet kialakítása során az említett két szempont 
érvényesül, a rendelő a körzet legtávolabb eső pontjától – gyalogosan, vagy 
tömegközlekedéssel - 15 percen belül megközelíthető, valamint a körzetben a lakosságszám 
1462 fő, így az 1200 minimumot meghaladja, de az 1500 fős maximum létszámot nem éri el.  
 
Jelen előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális és egészségügyi bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot, valamint a rendelettervezetet 
támogatni szíveskedjék.  
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Szociális és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló 
11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés megkötése, 
valamint a 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal a 11. sz. háziorvosi körzet ellátására vonatkozó 
háromoldalú feladat-ellátási megállapodást aláírja.  
 

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ részére a 11. sz. körzet kialakításához kapcsolódó dokumentumokat 
véleményezés céljából küldje meg. 



 
3. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, 
valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 06.) 
sz. önkormányzati rendeletet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje 
meg.  

 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2017. június 14. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 



Az előterjesztés 1. sz. melléklet 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
(tervezet) 

 
 

mely létrejött  
Komló Város Önkormányzat 7300 Komló Városház tér 3., adószám:  15724100-2-02, 
törzsszám: 724100, képviseli: Polics József polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről  
UNIMEDKER Kft . (képviselő: dr. Tánczos Frigyes Attila; székhelye: 7300 Komló, 
Vájáriskola u. 10. cégjegyzékszám: 02-09-060946; adószám: 10722354-1-02, továbbiakban: 
Egészségügyi Szolgáltató 
 
harmadrészről 
dr. Sugár Zoltán ( szül.hely.idő: ………………….., lakcím:……………… anyja 
neve:……………………..)  továbbiakban: Háziorvos 
 
(továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 
 

1. Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott kötelező feladatkörében eljárva Komló 11. sz. háziorvosi körzetéhez 
tartozó, jelen szerződés 1. sz. mellékletében található ellátási területére vonatkozó 
háziorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában feladat-ellátási szerződést köt.  
 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató biztosítja az 
Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó 
háziorvosi szolgáltatást – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – 
Komló 11. számú háziorvosi körzetében, az 1. számú melléklet szerinti utcajegyzék 
alapján. 
 

3. Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 
1. § (1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget vállalja.  

 
4. Felek megállapítják, hogy Egészségügyi szolgáltató a háziorvosi tevékenységet 11. sz. 

háziorvosi körzetben dr. Sugár Zoltán doktor úr személyes közreműködésével 
biztosítja.   
 

5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen feladat-ellátási szerződést 2017 augusztus 1. 
napjától hatályos, amennyiben Egészségügyi Szolgáltató valamint Háziorvos ezen 
időpontig a szükséges engedélyeket megszerzik. 
Jelen szerződés 5 év határozott időtartamra szól, amely a határozott idő lejártakor 
minden külön intézkedés nélkül határozatlan idejűvé alakul át. 
 



6. Háziorvos – a folyamatosan nyújtott gyógyító, megelőző tevékenység keretében – 
köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzatok működési területén, 
annak 11. számú körzetébe tartozó betegek ellátásáról, továbbá a rendelkezésre állási 
időben a sürgősségi esetek ellátásáról gondoskodni, valamint a jogszabály által előírt 
nyilvántartásokat vezetni, jelentési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben 
szükséges, bármely személyt érintő sürgősségi betegellátásról gondoskodni. 
 

7. Egészségügyi Szolgáltató, valamint Háziorvos nyilatkozik, hogy az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési jogot megszerzik. 
 

8. Utalva a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a 
háziorvos a helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga 
gondoskodik.  
A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az ellátást igénybe vevőket ne 
érintse hátrányosan, a helyettes a háziorvos rendelési idejében és rendelőjében, de a 
közigazgatási területen belül, a működési engedélyben foglaltak szerint. 
Helyettes háziorvosok neve: dr. Tánczos Frigyes Attila  
A hatályos jogszabály értelmében az orvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha 
a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy 
gyermekápolás, - gondozás miatt nem végzi, illetve ha a munkavégzés a 
közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni 
nem tudja.  
A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 
Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve az Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) részére bejelenteni. 
 

9. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó 
kötelezettségeinek a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban 
álló asszisztenciával biztosítja. Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a 
jogszabályban előírt egészségügyi szakdolgozóról. 
 

10. Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenységét az annak folytatására a 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervtől kapott engedély és orvosi 
felelősségbiztosítás mellett gyakorolhatja. 
 

11. A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak 
szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A háziorvos köteles 
ellátni, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget 
károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 

12. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a háziorvos 
személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 
 

13. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a folyamatos ellátás 
keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta 
legkevesebb 2 órát rendel.  
A Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – 
figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult 



szokásokra – a rendelés idejét jelen szerződés 1. számú mellékletében kerül 
meghatározásra. 
A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az Önkormányzat 
hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszik. 
Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés 
után, az Önkormányzat jóváhagyásával lehet.  
 

14. Egészségügyi Szolgáltató a feladatkörében előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási 
kötelezettségeit az adatvédelmi jogszabályokra előírt jogszabályokra figyelemmel a 
külön jogszabályokban meghatározottak szerint teljesíti. 
 

15. Felek tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat által kötelezően biztosítandó felnőtt és 
gyermekorvosi ügyeleti ellátást a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
és az UNIMEDKER Kft. között létrejött feladat ellátási szerződés keretében biztosítja 
hétköznaponként 15:20 órától reggel 7:00 óráig, illetve hétvégén, vegyes telephelyű 
ellátás keretében, melynek helyszíne a komlói rendelőintézet (7300 Komló, Kossuth 
L. u. 103.). Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz 
Komló városában szervezett hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti ellátásban. 
 

16. Szerződő Felek rögzítik, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozása a mindenkori 
hatályos jogszabályokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor hatályos 
rendeletnek) megfelelően történik. Egészségügyi Szolgáltató jogosult a NEAK megyei 
szervezetével finanszírozási szerződést kötni.   
 

17. Egészségügyi szolgáltató és Háziorvos külön megállapodásban rögzítik a háziorvos 
alkalmazásának feltételeit, módját, illetve a háziorvost érintő finanszírozás szabályait.  
 

18. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben Önkormányzat a 
törvényes jogkörében eljárva, az irányadó jogszabályok alapján, a vonatkozó szakmai 
előírásokat megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől 
számított 15 napon belül köteles a finanszírozási szerződés módosítását 
kezdeményezni. Az érintett praxis – jogszabályi keretén belül – megszüntetése, 
felosztása esetén az érintett ingatlan egészségügyi célvagyon besorolása megszűnik.  
 

19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 
települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a 
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.  
 

20. Egészségügyi Szolgáltató háziorvosi tevékenységet az alábbi helyeken és feltételekkel 
végzi: 
7300 Komló, Kossuth L. u. 71. szám alatti orvosi rendelőben. A rendelő – a 
mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő – berendezésének, felszerelésének 
biztosítását és karbantartását Egészségügyi Szolgáltató vállalja, ő gondoskodik azok 
folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, felújításáról és 
pótlásáról, melyhez az Önkormányzat költségvetési lehetőségeihez mérten támogatást 
nyújthat. 

 



21. Önkormányzat a külön törvényben előírt kötelező közszolgáltatás nyújtásáért fennálló 
felelősségéből következően jogosultak jelen szerződésben foglaltak megvalósulását 
ellenőrizni. 
 

22. E szerződést a határozott idő leteltét megelőzően rendkívüli felmondással és közös 
megegyezéssel lehet megszüntetni. A határozott idő leteltét követően a feleknek a 
szerződés rendes felmondással történő megszüntetésre is lehetősége van. Szerződő 
felek a rendes felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki.   
 

23. A jelen szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos 
megjelölésével a másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása 
miatt, és ha bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen 
szerződésszegő, illetve jogszabályellenes magatartással a hozzá ajánlott levél 
formájában eljuttatott írásbeli felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy fel, a 
jogellenes állapotot nem szünteti meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen 
szerződésben meghatározott szabályok annyiban alkalmazandók, amennyiben nem 
állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban 
foglaltakkal, illetve Egészségügyi Szolgáltató kárára nem térnek el azoktól.  
 

24. Amennyiben a jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali 
hatályú is lehet. Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja 
Egészségügyi Szolgáltató közreműködését az ellátásból, ha jogerősen  

- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki;  
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából;  
- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai 

engedélyét;  
- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyét.  

 
25. Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató és az 

Önkormányzat közösen gondoskodik, melynek finanszírozását a NEAK biztosítja.  
 

26. Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben az NEAK bármilyen oknál fogva nem köt 
finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve Egészségügyi 
Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják, vagy azt az Önkormányzattal történő 
előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, azzal egyidejűleg jelen szerződés hatálytalanná 
válik.  
 

27. Az Egészségügyi Szolgáltató és az Önkormányzat a működtetési jog elidegenítése 
esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben meghatározottak 
szerint jár el.  
 

28. Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben 
foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat.  
 

29. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi ellátásra, annak 
finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, 
valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.  
 

30. Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá.  



31. Jelen szerződés 6 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 
példány Önkormányzatot, 2 példány Egészségügyi szolgáltatót, 2 példány háziorvost 
illeti meg.  

 
 
Komló, 2017. június ……..  
 
 
………………………………………    …………………………………..  
        Komló Város Önkormányzat                                 Egészségügyi szolgáltató  
       Polics József      UNIMEDKER Kft.  
                 polgármester                   dr. Tánczos Frigyes Attila 
 
 
………………………………… 
           dr. Sugár Zoltán  
      ellátást végző háziorvos 
 
 

  



1. sz. melléklet 
 
11. sz. háziorvosi körzet: UNIMEDKER Kft.  
Ellátást végző orvos: dr. Sugár Zoltán 
7300 Komló, Kossuth L. u. 71.  
 
Bajcsy Zs. utca 
Bányász utca 
Dózsa Gy. utca 
Pécsi út 35-57. 
 
Rendelő nyitva tartása: 
Hétfőtől – pénteklig: ½ 8 – 15 30 .-ig 
 
Rendelési idő:  

Hétfő: 9:00-13:00 
Kedd: 9:00-13:00 
Szerda: 11:00-15:00 
Csütörtök: 9:00-13:00 
Péntek: 9:00-13:00 

 



Az előterjesztés 2. sz. melléklete 
rendelettervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

…/2017. (… …) 
 ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

 
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az 

alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. 
önkormányzati rendeletet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az 
alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. 
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe 
az 1. számú melléklet lép. 
 

2. § 
 

Ez a Rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba.  
 
 
Komló, 2017. június 14.   

 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 



1. sz. melléklet a …/2017. (… …) önkormányzati rendelethez 
 

„ 1. sz. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez” 
 
 

Felnőtt háziorvosi körzetek 
 

1. sz. körzet: dr. Tánczos Frigyes Attila 
      Komló, Vájáriskola u. 10. 
 
Határtető 
Mánfa 
Radnóti Miklós utca 
Vájáriskola utca 
Jó szerencsét utca 
 
 
2. sz. körzet: dr. Gátos Attila 
 Komló, Körtvélyes u. 8. 
Cserma utca 
Hegyhát utca 
Körtvélyes utca 
Körtvélyes-dűlő 
Nagyszántó utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdő utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
      Pacsirta köz 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
      Tóparti út 
      Villa sor 
 
 
3. sz. körzet: dr. Kovács Teodóra 
   Komló, Széchenyi u. 10. 
 
Ágnes utca 
Anikó utca 
Bartók Béla utca 
Benczúr Gyula utca 
Borbála utca 
Cecília utca 
Dankó Pista utca 
Dávidföldi kertek 



Dobó István utca 
Dorottya utca 
Erkel Ferenc utca 
Erzsébet utca 
Mecsekfalu 
Gárdonyi Géza utca 
Gizella utca 
Ifjúság útja 
Kodály Zoltán utca 
Krisztina utca 
Lehár Ferenc utca 
Liszt Ferenc utca 
Lotz Károly utca 
Madarász Viktor utca 
Mecsek köz 
Mecsekfalui út 
Munkácsy Mihály utca 
Öreg-hegy 
Rippl- Rónai utca 
Széchenyi utca 
Székely Bertalan utca 
Szinyei Merse Pál utca 
Zengő utca 
Zichy utca 
 
4. sz. körzet: dr. Aranyos Gabriella 
    Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Bem utca 
III-as akna 
Jókai Mór utca 
Kinizsi Pál utca 
Kisfaludy utca 
Kiss János utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Kórház utca 
Kossuth akna utca 
Kossuth L. u. 1-103, 2-52 
Madách Imre utca 
Magyar Bálint utca 
Pécsi út 1-34 
Rákóczi utca 
Táncsics Mihály utca 
Templom tér 
Toldi Miklós utca 
Városház tér 
 
 
 
 



5. sz. körzet: dr. Gábor Amália 
    Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Anna akna 
Béke telep I., II., III. sor 
Berek utca 
Csermák dűlő 
Diófa utca 
Engel Adolf utca 
Fenyő utca 
Gesztenyési út 
Gyöngyvirág utca 
Hársfa utca 
Hóvirág utca 
József Attila utca 
Kőbánya 
Liliom utca 
Majális tér 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
Ősz utca 
Rezeda utca 
Rozmaring utca 
Rózsa utca 
Sóstó utca  
Szegfű utca 
Tavasz utca 
Tél utca 
Viola utca 
Zobák puszta 
Zobáki út 
 
6. sz. körzet: dr. Faragó Enikő 
   Komló, Petőfi tér 3. 
 
Gorkij utca 
Juhász Gyula utca 
Mikszáth Kálmán utca 
Móricz Zsigmond utca 
Nagy László utca 
Pécsi út 36-38, 40-42 
Petőfi tér 
 
7. sz. körzet: dr. Jazbinsek Beáta 
   Komló, Alkotmány u. 40. 
 
Alkotmány utca 60-64. 
Aranypohár dűlő 



Attila utca 
Bercsényi utca 
Bocskai utca 
Cseresznyák 
Damjanich utca 
Deák Ferenc utca 
Dugovics utca 
Esze Tamás utca 
Hamvasvölgy dűlő 
Hunyadi utca 
Köztársaság utca 
Malompart dűlő 
Malomszéle dűlő 
Szilvási út 
Vértanúk utca 1-31. 
Vértanúk utca 26-60. 
 
8. sz. körzet: dr. Perleczky László 
    Komló, Arany J. u. 6. 
 
Arany János utca 
Autósvölgy  
Batthyány utca 
Építők útja 
Jánosi Fő utca 
Hízlalda utca 
Ipari út 
Iskola utca 
Kazinczy utca 
Kisbattyán 
Lőtér dűlő 
Mecsekjánosi puszta 
Palánták dűlő 
Patak utca 
Somág-köz dűlő 
Sportvölgy  
Temető dűlő 
Temető  
Vak Bottyán utca 
Zrínyi tér 
Zrínyi utca 
 
9. sz. körzet: dr. Márki Tibor 
    Komló, Tompa M. u. 13. 
Eötvös utca 
Gagarin utca 
Irinyi utca 
Kossuth L. utca 105-125 
Petőfi utca 
Tompa Mihály utca 



Vörösmarty utca 
 
10. sz körzet: dr. Kovács László 
     Komló, Alkotmány u. 40. 
 
Alkotmány utca 1-41; 2-58; 66-86; 
Függetlenség utca 
Gadány 
Május 1. utca 
Március 15-e utca 
Pannónia utca 
Vértanúk utca 2-22 
 
 
11. sz. körzet: UNIMEDKER Kft.  

Ellátást végző orvos: dr. Sugár Zoltán 
7300 Komló, Kossuth L. u. 71.  

 
Bajcsy Zs. utca 
Bányász utca 
Dózsa Gy. utca 
Pécsi út 35-57. 



 


