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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

Háziorvosi tevékenységre 

1. számú módosítása 

 

mely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi utca 64., 

képviseli: Fiskál János polgármester), mint az eplényi telephelyű rendelő tulajdonosa, 

(továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről  TWO-DOC Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: dr. Kovács 

Hajnalka  háziorvos,  székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 9., Cg.: 19-06-503338/36) mint a felnőtt 

és gyermek (vegyes)  háziorvosi ellátás működtetője (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) 

között, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § rendelkezéseinek 

megfelelően, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük – 2012. december 28-án, VP04-PM/0010-1/2013. 

számon – feladatellátási szerződés jött létre, a háziorvosi tevékenységre vonatkozóan (a 

továbbiakban: feladatellátási szerződés).  

Dr. Kozma Zoltán, Dr. Palicsek Zoltán, Dr. Buda Imre, dr. Benczik Ágnes Adrienn és Dr. 

Kovács Hajnalka házi- és gyermekorvosok szoros praxisközösséget hoztak létre, amely az 

ellátás színvonalának fejlesztési kötelezettségét vonja maga után, emiatt a rendelési időt is meg 

kell emelni és négy óra prevenciós rendelést kell elkülöníteni. 

Ezen okból kifolyólag, a hatályos rendelési időt, az alábbiak szerint, módosítani szükséges: 

 

1. A feladatellátási szerződés 2.10. pontja a következő szerint módosul: 

„2.10.  Az orvosi rendelő üzemeltetési költségeit az önkormányzat viseli, az 

Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy legalább ennek a mértékéig, ellentételezésként 

– a lakosság jobb ellátásnak biztosítása érdekében, – a szolgáltatás színvonalát javítja, 

az orvosi rendelőt fejleszti.”   

 

2. A feladatellátási szerződés 4. pontja a következő szerint módosul: 

 „4. A rendelés idő meghatározása 

 

Olaszfalu 
Hétfő:  Orvosi rendelés:   7.30 - 10.00 

 

Kedd:  Orvosi rendelés:    9.00 - 12.00 

           Prevenciós rendelés:  12.00 - 13.00 

 

Szerda:  Orvosi rendelés:    8.00 -10.00  

             Csecsemő és kisgyermek tanácsadás 10.00 - 12.00 

             Prevenciós rendelés, terhes gondozás  12.00 - 13.00 

             Iskolaorvosi rendelés 13.00 - 14.00 (eseti, nem minden héten, a heti 

20 óra rendelési időbe nem számít bele, de engedélyköteles) 

 

Csütörtök: Orvosi rendelés   16.15 - 17.15 

              Prevenciós rendelés   17.15 - 18.15  

 

Péntek: Orvosi  Rendelés   11.00 - 12.30 

 

Eplény  
Hétfő:          Orvosi  Rendelés:  13.00 - 15.00 
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Csütörtök:   Csecsemőtanács adás  13.00 - 14-00 

                   Orvosi  Rendelés    14.00 - 15.00 

                   Prevenciós  Rendelés   15.00 - 16.00 

 

A rendelési időt – a rendelő bejáratán elhelyezett táblán kívül – az Önkormányzat a 

helyben szokásos módon is közzé teszi.  

A jelen szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak, az Önkormányzatok 

előzetes jóváhagyásával a működési engedély módosítása mellett lehet.”  

 

3. Az 1. és a 2. pontban szereplő módosítások 2021. június 1-jén lépnek hatályba. 

 

4. Jelen módosítás a feladatellátási szerződés egyéb pontjait, rendelkezéseit, nem érinti, 

azok változatlanul hatályban maradnak. 

 

5. A szerződés módosítást a felek, elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírták.  

 

 

Eplény, 2021. május ... 

                                                                                                                     

  

 

 

TWO-DOC Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társaság 

képv.: dr. Kovács Hajnalka háziorvos 

Eplény Községi Önkormányzat 

képv.: Fiskál János polgármester 

 

 

 

(P.H.) 

 

(P.H.) 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

1./ ……………………………………..…név) …………………………………..(aláírás) 

 

…………………………………………………………………………………….(lakcím) 

 

 

2./ ……………………………………..…név) ……………………….…………..(aláírás) 

 

…………………………………………………………………………………….(lakcím) 

 


