
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2023. január 18. napi ülésére,  
 

Tárgy: Javaslat orvosi ügyeleti szerződés módosítására   
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester 

Napirendi pont:  

 
Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Halásztelek Város Önkormányzata 2022. 06.27. napon a 2220-2/2022. ügyiratszámon beszerzési eljárást 
folytatott le a „Központi orvosi ügyelet ellátása Halásztelek Város közigazgatási területén” tárgyában, 
mely eljárás nyertes ajánlattevője a Medical-Provisor Kft. volt. Az Önkormányzat és a Medical-Provisor 
Kft. között a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására a vállalkozási szerződés 2022.07. 07-én jött 
létre. A szerződést 2022.08.01. napjától 2023. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötötték.  
 
A magyar Országgyűlés több ponton módosította, valamint kiegészített az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvényt, mely módosítások értelmében a felnőtt -és gyermekorvosi ügyelet 
ellátását az Állami Mentőszolgálat veszi át 2023.01.01. és 2024. február 29. között.  
 
Az átvételhez szükséges technikai feltételek teljesülését követően a miniszter kormányzati honlapon 
közzétett közleményben, közzéteszi azokat az érintett ellátási területeket, amelyekben a közzétételt 
követő 30. naptól kezdődően az állami mentőszolgálat látja el az felnőtt-és gyermekorvosi ügyelet 
feladatát. Az állami mentőszolgálat feladatellátásának időpontjától, mint zárónaptól a háziorvosi-és házi 
gyermekorvosi ügyeleti ellátásra a települési önkormányzat által kötött megállapodás hatályát veszti, 
így tehát Halásztelek Város Önkormányzata kizárólag a zárónapig tartó hatállyal köthet megállapodást 
a háziorvosi-és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra a Medical Provisor Kft.-vel. 
 
A fenti jogszabálymódosítás nyomán javasolt a már megkötött vállalkozási szerződés időtartamát 2023. 
december 31. napjáig meghosszabbítani, azzal a kikötéssel, hogy a szerződés 30 napon belül 
felmondható legyen a Megrendelő, azaz Halásztelek Város Önkormányzata részéről, ha a miniszter 
közleménye megjelenik az átvételről. 
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 

Határozati javaslat 
 
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medical-Provisor Kft 
és Halásztelek Város Önkormányzata között 2022.07.07. napján létrejött vállalkozási szerződés 
módosítását, jelen határozati javaslat melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármester 
szerződés módosítás aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
Halásztelek, 2023. január 13.     …………………………. 

Szabó Tibor 
polgármester 

 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
 
       ………………………………….. 
                                                                                                dr. Mészáros Zoltán Jegyző 















VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
Központi orvosi (felnőtt-és gyermekorvosi) ügyelet ellátására Halásztelek Város Közigazgatás 

területén vállalkozási szerződés keretében 
 
Amely létrejött: 
Egyrészről Halásztelek Város Önkormányzata (Székhely: 2314 Halásztelek, Kastély park 1., Adószám: 
15730930-2-13, képviseltében Szabó Tibor polgármester, a továbbiakban: Megbízó,  
 
másrészről a Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövid neve: 
Medical-Provisor Kft., székhelye: 2322 Makád, Rákóczi Ferenc utca 10., adószáma: 24119322-1-13, 
cégjegyzékszáma: 13-09-159186) mint közreműködő, képviseletében Fábián Lajos ügyvezető, a továbbiakban: 
Közreműködő között az alábbiak szerint.  
 

I. Előzmények 
 
Halásztelek Város Önkormányzat és a Medical-Provisor Kft. 2022. július 7. napján vállalkozási szerződést 
kötöttek beszerzési eljárást követően a központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátására Halásztelek 
Város közigazgatási területén. A szerződést 2022.08.01. napjától 2023. január 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötötték.  

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosításának értelmében a felnőtt -és 
gyermekorvosi ügyelet ellátását az Állami Mentőszolgálat veszi át 2023.01.01. és 2024. február 29. között. Az 
állami mentőszolgálat feladatellátásának időpontjától, a háziorvosi-és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra a 
települési önkormányzat által kötött megállapodás hatályát veszti, így tehát indokolt a vállalkozási szerződés 
időtartamát 2023. december 31. napjáig meghosszabbítani, azzal a kikötéssel, hogy a szerződés 30 napon belül 
felmondható Megrendelő, azaz Halásztelek Város Önkormányzata részéről, ha a miniszter közleménye 
megjelenik az Állami mentőszolgálat részéről történő feladatellátás átvételéről. 
 

II.  Módosítás tárgya 
 
Felek a szerződés időtartamára vonatkozó V.1. pontot az alábbiak szerint módosítják: 
„V.1. Felek jelen szerződést 2022. augusztus 1 napjától 2023.december 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
kötik, azzal, hogy Megrendelő jogosult felmondai a vállalkozási szerződést az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. Törvény 22. § (6) bekezdése alapján megjelenő miniszteri közlemény közzétételét követő 30 
napon belüli felmondási idővel. 

 
A szerződés többi pontja változatlan marad. 

Felek, fentieket átolvasták, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal igazolva, 
a mai napon jóváhagyták. 

Halásztelek, 2023. január … 
 
………………………………….    ………………………………….. 
Halásztelek Város Önkormányzata     Medical-Provisor Kft.  
          Szabó Tibor polgármester     Fábián Lajos ügyvezető 

Megrendelő        Szolgáltató 
 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

…………………………………  
            dr. Mészáros Zoltán 
                    jegyző                                           
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Halásztelek, 2023. január… 

…………………………………    
             Bohánné Harcsa Anita 
             pénzügyi irodavezető                        


