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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Mint az Önök előtt is ismert, a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet jelenleg a 7300 Komló, 
Körtvélyes u. 8. sz. alatt működik, területi ellátási kötelezettséggel. A háziorvosi tevékenység 
ellátására vonatkozóan 2012. december 20. napján feladat-ellátási szerződés jött létre 
Önkormányzatunk és a "Dr. Gátos" Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, mint 
egészségügyi szolgáltató között.  
Tekintettel arra, hogy dr. Gátos Attila Emil háziorvos évek óta külföldön tartózkodik, ezért a 
2. sz. háziorvosi körzetet jelenleg az UNIMEDKER Kft.-vel (székhely: 7300 Komló, 
Vájáriskola utca 10.; adószám: 10722354102) jogviszonyban álló dr. Sugár Zoltán háziorvos 
látja el. 
Dr. Tánczos Frigyes Attila az UNIMEDKER Kft. ügyvezetőjének javaslata alapján 2023. 
március 1. napjától dr. Somoskövi Zita Magdolna háziorvos látná el fenti körzetben a felnőtt 
háziorvosi feladatot, az UNIMEDKER Kft. alkalmazott orvosaként. Az ügyvezető 
tájékoztatott arról, hogy dr. Gátos Attila Emillel megállapodást kötött, miszerint dr. Gátos 
Attila Emil a praxisjogát, térítésmentesen átadja dr. Somoskövi Zita Magdolna háziorvos 
részére.  
 
A korábban dr. Gátos Attila Emil kizárólagos tulajdonát képező, Komló Belterület 
1521/17/A/31 helyrajzi szám alatti (természetben 7300 Komló, Körtvélyes utca 8. fogadószint 
2. ajtószám) orvosi rendelő jelenleg már dr. Tánczos Frigyes Attila kizárólagos tulajdonát 
képezi. Erre tekintettel dr. Tánczos Frigyes Attila nyilatkozott, hogy ezen ingatlant az 
UNIMEDKER Kft. részére térítésmentes használatba adja. Azzal a kikötéssel, hogy a 
rendelési időn kívüli háziorvosi tevékenység tekintetében a rendelőhelyiség használatát 
szükség esetén külön megállapodásban rendezik. A háziorvosi szolgálat minimumfeltételei 
által meghatározott eszközöket és a működéshez szükséges anyagokat az UNIMEDKER Kft. 
biztosítja. 
  
Az ügyvezető tájékoztatása kiterjedt arra is, hogy dr. Gátos Attila Emil, a "Dr. Gátos" 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság ügyvezetője feladat-ellátási szerződésének 2023. 
február 28-i hatállyal történő megszüntetését fogja kérni, valamint praxisjogát 2023. március 
1. napjával dr. Somoskövi Zita Magdolna háziorvos, szakorvos részére kívánja majd átadni.  
 
A fentiekről szóló megállapodás a Képviselő-testület üléséig megküldésre kerül az 
Önkormányzat részére, amely feltétele a feladat-ellátási szerződés aláírásának.  
 
Fent leírtak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy amennyiben fenti 
feltételek teljesülnek, úgy döntsön a 186/2012. (XII. 14.) sz. határozattal jóváhagyott, 2. sz. 
háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás 2023. február 28-i 
hatállyal történő közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (1. sz. melléklet), továbbá a 
2023. március 1-i hatállyal Önkormányzatunk, az UNIMEDKER Kft. és dr. Somoskövi Zita 
Magdolna között egy új feladat-ellátási szerződés (2. sz. melléklet) megkötéséről.  
Kérem továbbá a T. Képviselő-testülettől, hogy az eljárási folyamatok intézésére adjon 
részemre felhatalmazást. 

 
Annak érdekében, hogy a praxisjog átadását követően dr. Somoskövi Zita Magdolna 
háziorvos a feladat-ellátáshoz szükséges jogerős működési engedéllyel 2023. március 1. 
napjától rendelkezhessen, a praxisengedély iránti kérelmét mielőbb szükséges benyújtania, 
azonban ahhoz az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződést csatolni kell.  



 
Az ügyvezető tájékoztatott arról, hogy a képviselő-testületi ülésig becsatolásra kerülnek 
mindazok a dokumentumok, amelyek igazolják a feladat-ellátási szerződés teljesítéséhez 
szükséges helyiség és eszközök rendelkezésre állását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 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 Humán 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló 2. sz. háziorvosi körzetben szolgáltató váltás” 
című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a 186/2012. (XII. 14.) sz. határozattal jóváhagyott, a 2. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodást – a szükséges 
feltételek teljesülése esetén - 2023. február 28-i hatállyal közös megegyezéssel 
megszünteti, egyúttal megköszöni a feladat-ellátásról gondoskodó dr. Gátos Attila 
eddigi munkáját.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti 
szerződést megszüntető megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Polics József polgármester 
Határid ő:  2023. január 15.  
 
 

2. A Képviselő-testület elfogadja az UNIMEDKER Kft. (székhely: 7300 Komló, 
Vájáriskola utca 10.; adószám: 10722354102) ügyvezetőjének azon javaslatát, amely 
alapján 2023. március 1. napjától dr. Somoskövi Zita Magdolna háziorvos látná el a 
Komló 2. sz. felnőtt körzetben a háziorvosi ellátást, az UNIMEDKER Kft. (székhely: 
7300 Komló, Vájáriskola utca 10.; adószám: 10722354102) alkalmazott orvosaként. 

 
3. A Képviselő-testület a folyamatos egészségügyi alapellátás biztosításának céljából a 2. 

sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan – a szükséges feltételek teljesülése 
esetén - 2023. március 1-i hatállyal háromoldalú feladat-ellátási megállapodást köt a 2. 
sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:  Polics József polgármester 
Határid ő:  2023. január 15.  

 
 
Komló, 2022. december 7.  
 
 
         Polics József 
         polgármester 



Előterjesztés 1. sz. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
megszüntetése 

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  
"Dr. Gátos" Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képviselő: Dr. Gátos Attila István 
ügyvezető; székhelye: 7633 Pécs, Madarász Viktor utca 7. TT. 12., fióktelep: 7300 Komló, Körtvélyes 
utca 8. fogadószint 2. ajtó, cégjegyzékszám: 02-06-066996; adószám: 20115412-2-02, továbbiakban: 
Egészségügyi Szolgáltató 
 
(továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 
1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat képviselő-testületének 186/2012. (XII.14.) sz. határozata 

alapján Komló 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátási területére vonatkozó háziorvosi szolgáltatás 
biztosítása tárgyában egymással feladat-ellátási szerződést kötöttek 2012. december 20. napján. 
 

2. Felek közös megegyezéssel a közöttük létrejött feladat-ellátási szerződést 2023. február 28. 
napjával megszüntetik.  
Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat gondoskodik a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátási 
területére vonatkozó új feladat-ellátási szerződés megkötéséről a feladatellátás folyamatosságának 
fenntartása érdekében. 
 

3. Felek kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen – így különösen elszámolási – igényük 
nincs.  
 

4. Jelen szerződés megkötéséről az Önkormányzat Képviselő-testülete …./2022. (XII. 14.) számú 
határozatában döntött, és felhatalmazta a polgármestert ennek aláírására. 
 

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

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

 
7. Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány 

Önkormányzatot, 2 példány Egészségügyi szolgáltatót illet meg.  
 
Komló, ………..…………… 
 
………………………………………                  …………………………………..  
        Komló Város Önkormányzat                   "Dr. Gátos" Egészségügyi Szolgáltató Bt. 
                 Polics József                                      Dr. Gátos Attila István 
               polgármester                              Egészségügyi szolgáltató 
   

 



Az előterjesztés 2. sz. melléklete 
 

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” Szolgáltató 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. Somoskövi Zita Magdolna (születési hely, idő: Pécs, 1991. február 12., lakcím: 7634 
Pécs, Rozmaring utca 1.,  anyja neve: dr. Galbavy Magdolna Mária, pecsétszám: …………..)  
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. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontjában meghatározott kötelező feladatkörében eljárva Komló 2. sz. háziorvosi 
körzetéhez tartozó, jelen szerződés 1. sz. mellékletében található ellátási területére 
vonatkozó háziorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában feladat-ellátási szerződést köt.  
 

2. Önkormányzat jelen feladat-ellátási szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) - az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § 
(1) és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ban foglaltakra figyelemmel Önkormányzat 
……/2022.(../..) önkormányzati határozata alapján megbízza Egészségügyi 
Szolgáltatót és Háziorvost,  hogy  Komló 2. sz. felnőtt háziorvosi körzetére   
vonatkozólag   területi   ellátási   kötelezettséggel biztosítsa a háziorvosi szolgálatot.  
 

3. A Szerződés érvényességének feltétele az Öotv. 2. § (1) bekezdésében foglalt 
praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válása. 

 
4. 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 2. számú felnőtt háziorvosi körzetében, az 1. számú melléklet szerinti 
utcajegyzék alapján. 
 

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



6. Felek megállapítják, hogy Egészségügyi szolgáltató a háziorvosi tevékenységet 2. sz. 
háziorvosi körzetben dr. Somoskövi Zita Magdolna háziorvos személyes 
közreműködésével biztosítja.   
 

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen feladat-ellátási szerződést 2023. március 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.  
 

8. Háziorvos – a folyamatosan nyújtott gyógyító, megelőző tevékenység keretében –
köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzatok működési területén, 
annak 2. számú felnőtt háziorvosi 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 pedig szükséges, bármely személyt érintő sürgősségi 
betegellátásról gondoskodni. 
 

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

10. 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 háziorvos neve: ……………………………………  
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. 
 

11.  Egészségügyi Szolgáltató, valamint Háziorvos jelen Szerződés keretében 
kötelezettséget vállal arra, hogy a működési területén a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a háziorvosi 
feladatokat. 
 

12. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó 
kötelezettségeinek a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban 
álló asszisztenciával biztosítja. Egészségügyi szakdolgozó jogszabály szerinti 
szakképesítési, továbbképzési, foglalkozás-egészségügyi alkalmazás feltételeknek való 
megfelelése Egészségügyi Szolgáltató feladata.  
Egészségügyi szakdolgozó(k) megnevezése: Schneider Jánosné sz. Szeifert Éva 
         



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

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. 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.  
 

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

18. 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. 
 

19. 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.   
 

20. Egészségügyi Szolgáltató a működési engedély és a finanszírozási szerződés 
módosításairól köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni az Önkormányzatot.     
 

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



22. 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.  
 

23. 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.  
Felek kijelentik, hogy tisztában vannak a kártalanítás és a kártérítés fogalmával. Felek 
károkozás valamint kártérítés esetén a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 
járnak el.  

 
24. Egészségügyi Szolgáltató háziorvosi tevékenységet az alábbi helyeken és feltételekkel 

végzi: 
7300 Komló, Körtvélyes utca 8. 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. 

 
25. Dr. Tánczos Frigyes Attila kizárólagos tulajdonát képező 7300 Komló, Körtvélyes 

utca 8. fogadószint 2. ajtószám alatti rendelőhelyiséget jelen szerződés időtartamához 
igazodva az UNIMEDKER Kft. részére térítésmentesen használatban adja azzal a 
kikötéssel, hogy a rendelési időn kívüli háziorvosi tevékenység tekintetében a 
rendelőhelyiség használatát szükség esetén külön megállapodásban rendezik. A 
háziorvosi szolgálat minimumfeltételei által meghatározott eszközöket és a 
működéshez szükséges anyagokat az UNIMEDKER Kft. biztosítja. 

 
 

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

27. 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.   
 

28. 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.  
 

29. 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.  

 
30. Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató és az 

Önkormányzat közösen gondoskodik, melynek finanszírozását a NEAK biztosítja.  
 

31. A Szerződés közös megegyezéssel vagy felmondással történő megszüntetése esetén, a 
személyes ellátásra kötelezett orvos a Praxiskezelőhöz (Országos Kórházi 
Főigazgatóság) tett egyoldalú jognyilatkozattal, az egészségügyi alapellátás 
folyamatosságának biztosítása érdekében, a jogszabályban előírt személyi 
feltételeknek megfelelő másik orvos javára lemondhat a praxisjogról (ingyenes 
átruházás). 
A lemondó nyilatkozatot és a másik orvos elfogadó nyilatkozatát teljes bizonyító erejű 
magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni és abban meg kell jelölni a lemondás és 
az egyidejű elfogadás pontos idejét (év, hó, nap). A nyilatkozatok nem vonhatóak 
vissza. 
A Praxiskezelő a praxisjog megszűnéséről és időpontjáról értesíti az Önkormányzatot, 
az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt kiadó 
járási/fővárosi kerületi hivatalt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt, a 
személyes ellátásra kötelezett orvost foglalkoztató Egészségügyi szolgáltatót.  

 
32. 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.  
 

33. Egészségügyi szolgáltató és Háziorvos jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az Önkormányzat a személyes adataikat az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja 
alapján a háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen Szerződéssel 
összefüggésben, annak megszűnéséig kezelje.   
 

34. Szerződő Felek jelen Szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton rendezik, 
ennek eredménytelensége esetére Szerződő Felek a Komlói Járásbíróság, illetve  
értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
35. Az Egészségügyi Szolgáltató és az Önkormányzat a működtetési jog elidegenítése 

esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben meghatározottak 
szerint jár el.  
 



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

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

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

 
39. Jelen szerződés 6 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 

példány Önkormányzatot, 2 példány Egészségügyi Szolgáltatót, 2 példány Háziorvost 
illeti meg.  

 
 
Komló, 2022. …………….  
 
 
 
………………………………………    …………………………………..  
        Komló Város Önkormányzat                                 Egészségügyi Szolgáltató  
       Polics József      UNIMEDKER Kft.  
                 polgármester                 dr. Tánczos Frigyes Attila 
 
 
 

………………………………… 
         dr. Somoskövi Zita Magdolna 
                   Háziorvos 
 



 
Megállapodás 1. sz. melléklete 

 
2. sz. felnőtt háziorvosi körzet: UNIMEDKER Kft.  
Ellátást végző orvos: dr. Somoskövi Zita Magdolna 
7300 Komló, Körtvélyes u. 8. 
 
Cserma utca 
Hegyhát utca 
Körtvélyes utca 
Körtvélyes-dűlő 
Nagyrét utca  
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 
 
 
 
Rendelési idő:  

Hétfő: 8:00-12:00 
Kedd: 12:00-16:00 
Szerda: 8:00-12:00 
Csütörtök: 12:00-16:00 
Péntek: 8:00-12:00 


