
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2018.szeptember 27-i ülésére 

 

 

Tárgy: A VÉ-BÉ Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött ellátási szerződés módosítása iskola-, 

ifjúságorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról 

 

Az előterjesztést készítette:  Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

        

 

  

 

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

               jegyző 
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Kiskunhalas Város Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2018 szeptember 27-i ülésére 

A VÉ-BÉ Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött ellátási szerződés módosítása iskola-, 

ifjúságorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A VÉ-BÉ Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében dr. Vágó Éva vállalkozó 

gyermekorvos arról tájékoztatta Kiskunhalas Város Önkormányzatát, hogy a korábban 

Kiskunhalasi Általános Iskola elnevezésű oktatási intézmény neve 2018. szeptember 01. 

napjával megváltozott. /2. sz. melléklet/ 

 

Az intézmény új neve: 

 

Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános 

Iskola 

 

Tekintettel az intézmény új elnevezésére, valamennyi – az iskolával összefüggésben korábban 

készült -  dokumentumban szükséges átvezetni a névváltozást.  

 

A VÉ-BÉ Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel 2006. augusztus 16. napján kötött és 2015. 

november 24. napján módosított Ellátási szerződésben az ellátott intézmény új nevét kell 

szerepeltetni,ezért a meglévő szerződést – változatlan tartalommal - a névváltozása miatt 

módosítani szükséges. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést annak 

mellékleteivel együtt megtárgyalni, és a szükséges határozatokat elfogadni szíveskedjen.  

 

 

 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja 

a melléklet szerinti tartalommal  a VÉ-BÉ Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött 

Ellátási szerződést.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a melléklet szerinti Ellátási szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2018. szeptember 30.  

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Értesül: Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: Halas-Dent Kft.                      

    

Kiskunhalas, 2018. szeptember 20.  

 

Fülöp Róbert s.k. 



 
Melléklet 

                     Ellátási Szerződés Módosítása        
(Egységes szerkezetben) 

 

 

Amely létrejött 

- egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (Székhelye: Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.) Képviseletében: Fülöp Róbert Polgármester (mint Szolgáltató), 

 

- másrészről VÉ-BÉ Egészségügyi Szolgáltató Bt. 

              Székhelye:                             Kiskunhalas, Baross u. 14. 

             Adószáma:                              22315230-1-03 

             Cégbírósági nyt.szám:            03-06-114277 

 

             Képviseletében: Dr. Vágó Éva vállalkozó orvos ( a továbbiakban: vállalkozó 

              iskolaorvos)    

             Szül.helye, ideje:                     Kiskunhalas,1946. június 28. 

             Anyja neve:                             Godó Eszter 

             Lakóhelye:                              6400. Kiskunhalas, Baross u. 14 

             Orvosi diploma száma, kelte: 141/1971.ÁOE.sz.,            Kelte: 1971.09.11. 

             Szakvizsga megnevezése:       Csecsemő- és gyermekbetegségek 

                                              Száma: 1041/1975.                       Kelte: 1975.12.12. 

              Szakvizsga megnevezése:       Fertőző betegségek 

                                                              Száma: 172/1982           Kelte: 1982.03.25. 

              Magyar Orvosi Kamarai működési nyt.száma: 26 277 

 

között az iskola- és ifjúságorvosi feladatok ellátására az alábbi feltételekkel: 

 

1. A felek a 2006. augusztus 16-án kelt, de 2006. október 1. napján hatályba lépő és 

2015. november 24. napján módosított alapszerződés 1. pontjában meghatározott, a 

vállalkozó ellátási kötelezettsége alá  tartozó  oktatási – nevelési   intézmények  

körét közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

Dr. Vágó Éva vállalkozó iskolaorvos vállalja, hogy Kiskunhalas Város közigazgatási területén 

a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben  meghatározott Iskola- és ifjúságorvosi feladatokat   2015. 

november 1. napjától határozatlan időre, az alábbi oktatási-nevelési intézményben nappali 

rendszerű oktatásban résztvevő tanulók vonatkozásában ellátja: 

              

Oktatási intézmény 

megnevezése: 

OM 

azonosító 

Székhelye: 

Kiskunhalasi Egységes 

Gyógypedagógiai, Módszertani 

Intézmény, Óvoda és Általános Iskola  

 

038456 Kiskunhalas 

Köztársaság u. 17. 

 

Kiskunhalasi Református Kollégium 

Központi Általános Iskolája 

027806 Kiskunhalas 

Köztársaság u.9. 



 

Szent József Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda 

027803 Kiskunhalas 

Achim András u. 1. 

 

A Vállalkozó e tevékenységet az  oktatási-nevelési intézmény  vezetőjével előre 

egyeztetett   munkarend  szerint,   -  az oktatási intézményben  iskolavédőnői 

tevékenységet folytató főállású iskolavédőnővel együtt – végzi. 

 

2. A vállalkozó iskolaorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban  megjelölt,  

jogszabályban meghatározott iskolaorvosi tevékenységet heti 40 óra munkaidőben 

( főállású tevékenységként)   végzi  az általa ellátott intézményekben kialakított 

iskolaorvosi rendelőkben. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata a fent megnevezett intézményekben kialakított 

orvosi rendelőket és annak berendezését felszerelésével együtt térítésmentesen a 

vállalkozó számára rendelkezésre  bocsátja. Az iskolaorvosi rendelők üzemeltetéséről, 

illetve a bérelt rendelő rendeltetésszerű használatáról  az  Önkormányzat  

gondoskodik. A vállalkozó köteles az iskolaorvosi rendelőket  annak  berendezésével  

és felszerelésével együtt rendeltetésszerűen használni. 

 

4. A vállalkozó iskolaorvos a tevékenységét az 1.) pontban  meghatározott oktatási intéz- 

ményekben a  szolgáltató és az ellátottak érdekeinek megfelelően, az intézmények 

igazgatóival egyeztetve és a szolgáltató kérésének figyelembevételével végzi. 

 

5. A vállalkozó iskolaorvos vállalja, hogy az iskolaorvosi feladatok ellátása   során    

folyamatosan vezeti a jogszabályokban előírt  nyilvántartásokat, továbbá a szolgáltató  

számára a kötelező, illetve egyéb adatszolgáltatás teljesítéséhez a szükséges adatokat 

rendelkezésre bocsátja.    

 

6. A vállalkozó iskolaorvos a távolléte esetén helyettesítéséről, illetve annak díjazásáról 

maga gondoskodik. A Vállalkozó a 3. napon túli helyettesítését  írásban  köteles     

bejelenteni  a Kiskunhalasi Védőnői Szolgálat vezetőjének. 

 

7. A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozó a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály I., Finanszírozási  és Ártámogatási 

Osztállyal /Kecskemét/ ( a továbbiakban :NEAK) közvetlen   finanszírozási szerződést 

kössön. 

 

8. A vállalkozó iskolaorvos számára az elvégzett tevékenység, valamint az ellátott     

gyermek szám után előre meghatározott pont-forint értékű finanszírozás szerinti 

díjazás jár. 

A díjazás alapjául szolgáló vállalkozó iskolaorvos és a NEAK között létrejött 

finanszírozási szerződés mellékletében tanévenként meghatározott 

gyermek/tanulólétszám szolgál. 

 

9. E megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak közös megegyezéssel van  

lehetőség. 

 

10. A szerződés felbontását bármelyik fél írásban kezdeményezheti az általa alaposnak 



tartott indokok megjelölésével. Az írásban történő felmondás kézhezvételét követő 30 

napon belül a  szerződő felek kötelesek  egymással egyeztetni.  Az egyeztető felek az 

egyeztetés lefolytatását követő 15 napon belül döntenek, a megszületett döntéséről a 

másik felet kötelesek írásban értesíteni. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társada- 

lombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irány- 

adók. 

 

11. E szerződés módosítása 2018 október hónap 1. napján lép hatályba és határozatlan  

időre szól. 

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 27. 

 

 

                    

 

                    Fülöp Róbert                                                       Dr. Vágó Éva 

                    Polgármester                                                 vállalkozó iskolaorvos 

           a Szolgáltató képviseletében                                Kiskunhalas, Baross u. 14      

 

 

 

       

        

 

 

 

 






