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Előterjesztés 
 

A házi gyermekorvosi tevékenységet a 4. sz. házi gyermekorvosi körzetben - a dr. Fledrich és 

Társa Orvosi Szolgáltató Bt. Egészségügyi Szolgáltatón keresztül - dr. Fledrich János látja el, 

aki 2021. március 31. napján érkezett levelében feladat-ellátási szerződésének módosítását 

kérte, rendelési idejének megváltoztatása miatt.  

A tervezett szerződés-módosítás értelmében dr. Fledrich János mánfai hétfői 11:00-12:30 óra 

közötti rendelési ideje 11:00-12:00 óra közötti időintervallumra változik, míg a komlói 

csütörtöki 7:30-10:30 óra közötti rendelési ideje 7:30-9:30 óra közötti időintervallumra 

változik, a 13:30 -14:30 óra közötti rendelési idő megszűnik.   

A szerződés-módosítás szerint a tanácsadás jelenlegi, keddenként 11:00 és 13:30 óra közötti 

ideje is módosul, amelyet továbbra is kedden, de 11:30 és 13:30 óra között, valamint ezen 

felül csütörtökön 9:30-10:30 óra és 13:30-14:30 óra között lehet majd igénybe venni, azzal, 

hogy ezen idősávokban az Egészségügyi Szolgáltató immár prevenciós rendelést lát el.  

 

A hatályos feladat-ellátási szerződés az - alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 

23/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet alapján meghatározott - ügyeleti ellátási rendet, 

továbbá az Egészségügyi szakdolgozó megnevezést sem tartalmazta. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Praxistv.) 2/B. 

§-a rögzíti a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 

önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) 

kötelező tartalmi elemeit.  

 

A fenti változásokat tartalmazó feladat-ellátási szerződés módosítás jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képezi.  

 

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 települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja és hozza meg a 
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szükséges döntéseket. Ennek megfelelően a határozat-tervezetben foglalt döntést kívánom 

meghozni. 

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket, 

véleményeiket elektronikus úton közölni szíveskedjenek. 

 

 

Határozat-tervezet:   

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 Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 

szabályozásról szóló 9/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a 

Képviselő-testület tagjaival egyeztetve, Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-

testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

  

1. Mánfa Község Önkormányzata jóváhagyja a Dr. FLEDRICH ÉS TÁRSA Orvosi 

Szolgáltató Betéti Társasággal (képviseli: dr. Fledrich János házi gyermekorvos) a 4. 

sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozóan korábban megkötött feladat-

ellátási szerződésnek a - jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 

történő - módosítását, egyúttal elrendeli a szerződés-módosítás aláírását. 

 

 Határidő: 2021. április 16. 

 Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Mánfa, 2021. április 8.  

 

 

 

         Takács Zsolt  

         polgármester 
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1. sz. melléklet  

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
2. sz. módosítása 

tervezet 

 
amely létrejött – egyrészről: Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3., 

adószám: 15724100-2-02, törzsszám: 724100, képviseli: Polics József polgármester),  

Mánfa Község Önkormányzat (7304 Mánfa, Fábián Béla utca 58., adószám: 15736101-1-

02, törzsszám: 736107, képviseli: Takács Zsolt polgármester),  

a továbbiakban: Önkormányzatok,  

 

másrészről:  

a Dr. FLEDRICH ÉS TÁRSA Orvosi Szolgáltató Bt. (képviselő: dr. Fledrich János 

ügyvezető, székhelye: 7300 Komló, Alkotmány u. 5.; telephely: 7300 Komló, Kossuth Lajos 

u. 103.; cégjegyzékszám: 02-06-062956; adószám:20070191-1-02; személyes ellátásra 

kötelezett orvos: dr. Fledrich János), 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 Önkormányzatok és Egészségügyi Szolgáltató 2012. december 20.  

napján feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Feladat-ellátási szerződés) kötöttek 

egymással a 4. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi területi ellátási 

kötelezettség vállalására.  

Egészségügyi Szolgáltató 2021. március 31. napján kérelmet nyújtott be levélben, melyben a 

rendelési idejének jelen szerződés II. pontban rögzített változtatása miatt a Feladat-ellátási 

szerződés módosítását kérte az alábbiak szerint. 

 

II. A jelen módosítás tárgya 

1. Felek a Feladat-ellátási szerződés 6.) és 12.) pontjait 2021. április __. napi hatállyal az 

alábbiak szerint  

m ó d o s í t j á k. 

 

„6.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeit a 

vele munkaviszonyban, vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló asszisztenciával 

biztosítja.  

Az Egészségügyi Szolgáltatóval jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók jogszabály 

szerinti szakképesítési, továbbképzési, illetve foglalkozás-egészségügyi alkalmazási 

feltételeknek való megfelelősége Egészségügyi Szolgáltató feladata.  

Egészségügyi szakdolgozók megnevezése: Gergászné Horváth Ágnes Magdolna.” 

 

„12.) Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzatok a felnőtt-, és gyermekorvosi ügyeleti 

ellátást - a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által is létrehozott -  Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és az UNIMEDKER Kft. között létrejött feladat-

ellátási szerződés keretében biztosítja, hétköznaponként 15:20 órától reggel 7:00 óráig, illetve 

hétvégén, vegyes telephelyű ellátás keretében, melynek helyszíne a komlói rendelőintézet 

(7300 Komló, Kossuth L. u. 103.).  

Dr. Fledrich János kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz Komló városában szervezett 

hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti ellátásban.” 
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2. Felek a Feladat-ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2021. április __. napi hatállyal az 

alábbiak szerint  

 

m ó d o s í t j á k. 

 

„Rendelési idő: 

 

7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103. 

 

Hétfő: 7:30-10:30   

Kedd: 7:30-10:30 és 13:30-14:30          Preventív rendelés: 11:30-13:30  

Szerda: 7:30-10:30  

Csütörtök: 7:30-9:30                             Preventív rendelés: 9:30 10:30 és 13:30-14:30    

Péntek: 7:30-10:30 

 

Rendelési idő:  

Mánfa, Óvoda utca 22. 

 

Hétfő: 11:00-12:00 „ 

 

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 8 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2-2 

példány az Önkormányzatot, 4 példány Egészségügyi Szolgáltatót illeti meg.  

 

Komló, 2021. április  …..  

 

  

        Mánfa Község Önkormányzat 

Takács Zsolt 

polgármester 

 

Egészségügyi Szolgáltató 

Dr. FLEDRICH ÉS TÁRSA Orvosi Szolgáltató Bt. 

dr. Fledrich János 

ügyvezető 

 

Komló Város Önkormányzat 

Polics József 

polgármester 

 

 


