
Tárgy: Dr. Búsné Dr. Herczeg Katalin felnőtt háziorvos megbízási szerződésének módosítása 

37/2021. (III.19.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 

határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Dr. Búsné Dr. Herczeg Katalin felnőtt háziorvos 

megbízási szerződését a rendelési idő vonatkozásában a melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

2. A szerződés és annak esetleges módosításai aláírásáról és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételéről saját hatáskörben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés c) pontja szerint 

a kollegiális praxisközösségben való részvétel egyik feltétele, hogy a háziorvosi szolgáltató a 

praxiskezelő által közzétett formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújt be, amelyben 

nyilatkozatot tesz, hogy vállalja hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosít, benne legalább 

4 óra prevenciós rendeléssel. 

Erre tekintettel Dr. Búsné Dr. Herczeg Katalin felnőtt háziorvos rendelési idő módosítása iránti 

kérelemmel kereste fel Önkormányzatunkat, melyben kérte, hogy a rendelési ideje az alábbiak 

szerint szerepeljen a megbízási szerződésében: hétfő: 7:30-12 óráig, kedd: 12:30-13:45 óráig, 

szerda: 7:30-12 óráig, csütörtök: 12:30-13:45 óráig, péntek: 7:30-12 óráig, prevenciós 

tevékenység: kedd: 13:45-15:45 óráig, csütörtök 13:45-15:45 óráig.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 

Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 

szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2021. március 19. 

 

 

 

 Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

  



Melléklet: 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

Háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1., adószám: 15724904-2-03; PIR: 724902; statisztikai számjel: 15724904-8411-321-

03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint Megbízó 

másrészről Dr. Bús Imre és Társai Egészségügyi és Szolgáltató Kft.  között, beltag Dr. Búsné 

Dr. Herczeg Katalin (szül.hely.: Makó, 1956.09.28., székhely: 6400 Kiskunhalas, Dózsa György 

u. 4/A., cégjegyzék szám: 03 09 120524, adószám: 22756620-1-03, statisztikai számjel: 22756620-

8621-113-03., képviselő: Dr. Bús Imre László) mint Megbízott között az alábbi feltételek mellett: 

1. A megbízó és megbízott az 1995. 11.16. napján megkötött, 2005. december 15. napján, 

2010.07.26. napján, valamint 2013.04.24. napján módosított Háziorvosi tevékenység 

vállalkozási formában történő ellátására tárgyú megbízási szerződését a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. §-a értelmében közös megegyezéssel, a 

praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés c) pont 

felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítják: 

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Megbízási szerződés 9) bekezdés a) pont első francia 

bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,,- heti 20 óra munkaidőben a lakossági ellátási érdeket figyelembe vevő, általa megállapított, 

de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett, rendelési idő, ezen belül folyamatos ellátás 

keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 

órát rendel, az alábbiak szerint: 

Hétfő: 7:30-12 óráig, 

Kedd: 12:30-13:45 óráig, 

Szerda: 7:30-12 óráig, 

Csütörtök: 12:30-13:45 óráig, 

Péntek: 7:30-12 óráig, 

Prevenciós tevékenység: kedd: 13:45-15:45 óráig, csütörtök: 13:45-15:45 óráig 

2. Jelen szerződésmódosítás 2021. március   . napjától hatályos és érvényes. 

3. A Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak 

hatályban. A Megbízási szerződés a szerződés módosításaival együtt hatályos és érvényes. 

Felek a jelen szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag 4 egymással megegyező eredeti példányban aláírták 

Kiskunhalas, 2021. március    

 

……………………………………… ……………………………………… 

Fülöp Róbert                 Dr. Búsné Dr. Herczeg Katalin  

polgármester       Dr. Bús Imre és Társai Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata        megbízott 

 megbízó  

 

jogi ellenjegyző: 

…………………………………….. 

Kollárné dr. Lengyel Linda, jegyző,  

                           Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi ellenjegyző: 

      ………………………………………. 

         Csendes Ildikó 

   Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető,  

   Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 


