
 
K I V O N A T 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

182/2021. (VI. 14.) sz. határozata 
 

5. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

 
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 
30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az 
alpolgármesterrel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció, valamint a Komló Összeköt Egyesület 
frakció támogató véleményét figyelembevéve, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Komló Város Önkormányzat jóváhagyja a Dr. Hermann Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal (képviseli: dr. Hermann Zoltán házi gyermekorvos) az 5. sz. házi 
gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozóan korábban megkötött feladat-ellátási 
szerződésnek az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő módosítását, egyúttal 
elrendeli a szerződés-módosítás aláírását. 

 
 Határidő: 2021. június 14. 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2021. június 14.  
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet  
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 

3. sz. módosítása 
tervezet 

 
amely létrejött – egyrészről: Komló Város Önkormányzat (7300 Komló Városház tér 3., 
adószám: 15724100-2-02, törzsszám: 724100, képviseli: Polics József polgármester) a 
továbbiakban: Önkormányzat,  
másrészről:  
a Dr. Hermann Egészségügyi Szolgáltató Bt. (képviselő: dr. Hermann Zoltán János ügyvezető, 
székhelye: 7300 Komló, Körtvélyes u. 10., cégjegyzékszám: 02-06-065354.; adószám: 20098245-
1-02; személyes ellátásra kötelezett orvos: dr. Hermann Zoltán), mint a házi gyermekorvosi 
teendőket ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  
 
(továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 

I.  Előzmények 
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és Egészségügyi Szolgáltató 2012. december 20.  napján 
feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Feladat-ellátási szerződés) kötöttek egymással az 5. 
számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására.  
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatala által nyilvántartásba vett alapellátás 
helyettesítésében bekövetkezett és a jelen szerződés II. pontban rögzített változás a Feladat-ellátási 
szerződés módosítását eredményezi az alábbiak szerint.  
 

II.  A jelen módosítás tárgya 
1. Felek a Feladat-ellátási szerződés 4.) pontját 2021. június __. napi hatállyal az alábbiak szerint  
 

m ó d o s í t j á k. 
 
„4.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal rendelkezik.  
 
a.) Egészségügyi Szolgáltató a házi gyermekorvosi teendőket csak dr. Hermann Zoltán 
gyermekorvos által láthatja el – kivéve indokolt akadályoztatását. 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.  
 
b.)  Utalva a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a 
gyermekorvos a helyettesítésről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. A 
helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az ellátást igénybe vevőket ne érintse 
hátrányosan, a helyettes háziorvos rendelési idejében és rendelőjében, de a közigazgatási területen 
belül, a működési engedélyben foglaltak szerint.  
Helyettes házi gyermekorvosok neve: dr. Tamás Zsuzsanna  

  Heffterné dr. Kovács Angéla  
  dr. Bayerle Tímea  

 
 



c.) A 30 napot meghaladó távollét esetén egészségügyi Szolgáltató azt köteles az Önkormányzattal 
előzetesen egyeztetni, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (továbbiakban: 
NEAK) bejelenteni. „ 
 
 

III.   Egyéb rendelkezések 
1. Felek rögzítik, hogy a Feladat-ellátási szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényben és hatályban maradnak.  
 
2. Felek képviselői kijelentik, hogy a Feleket jogszerűen képviselik. 
 
3. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, 
valamint a Feladat-ellátási szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
4. Jelen szerződés-módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
5. A Feladat-ellátási szerződés csak a jelen szerződés-módosításban leírtakkal együtt érvényes és 
hatályos.   
 
6. Jelen szerződés 6 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány 
Önkormányzatot, 4 példány Egészségügyi Szolgáltatót illeti meg.  
 
Komló, 2021. június  …..  

 
 
 

Komló Város Önkormányzat 

 
 

Egészségügyi Szolgáltató 
 Dr. Hermann Egészségügyi Szolgáltató Bt.  

Polics József dr. Hermann Zoltán 
polgármester ügyvezető 

 
 
 
 
  
 
 

 


