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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS KISTÉRSÉGI ORVOSI ÜGYELET   

  
amely létrejött egyrészről a 
SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
székhely:                                            6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
postacím:                                           6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 
azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 485168 
adószám:                                          15485166-2-66 
aláírásra jogosult képviselője:         Dr. Botka László elnök 
számlavezető pénzintézet neve:       Raiffeisen Bank Zrt. 
számlaszám:  12067008-00108902-01600005 
képviseli: Dr. Botka László elnök, mint társulás, a továbbiakban: Társulás, 
valamint másrészről  
BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
székhelye:      6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44. 
azonosító szám (törzsszám):    726654 
adóigazgatási azonosító száma:    15726652-2-06 
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):  736251 
aláírásra jogosult képviselője:          Tanács Gábor polgármester 
számlavezető pénzintézet neve:   Kereskedelmi és Hitelbank 
számlaszám:      10402142-21423516-00000000 
mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), között a mai napon, az alábbi feltételek mellett, a kistérségi 
orvosi ügyeleti tevékenység támogatására: 
 
1./ Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körébe tartozó 
háziorvosi-, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról, mint önkormányzat által biztosítandó közfeladatról, a Szegedi 
Kistérség Többcélú Tárulása által fenntartott Kistérségi Orvosi Ügyeleten látja el, a Társulás, és az Országos 
Mentőszolgálat által kötött szakmai együttműködési megállapodás alapján, személyes közreműködői szerződések 
keretében, 2009. április 01. napjától. A Társulás, mint szolgáltató gondoskodik az Önkormányzat közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkezők részére az orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról, melyet az ellátásban részesülők 
térítésmentesen vehetnek igénybe, az ellátottak az általuk igénybe vett szolgáltatásért térítési díj fizetésére nem 
kötelezettek. 
 
2./ Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) 
mint szolgáltató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által 
VI-R-041/04741-2/2013. számon kiadott és CS-06/NEO/01252-4/2018. számon módosított működési 
engedélyben foglaltak szerint jogosult. Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltatás után járó 
NEAK finanszírozás igénylésére a Társulás, mint szolgáltató jogosult. 
 
3./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját költségvetése terhére, évente egy alkalommal, egyösszegben, az 
általános költségek fedezésére 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű egyszeri hozzájárulást 
fizet, tárgyév július 31. napjáig esedékesen, valamint az Önkormányzat vállalja, hogy a saját költségvetése 
terhére, a jelen szerződés szerinti feladat ellátásáért állami forrással nem fedezett, működési kiadásokra és egyéb 
költségekre önkormányzati pénzügyi hozzájárulást fizet, a NEAK finanszírozásból nem teljesülő forráshoz, az 
önkormányzat lakosságszáma arányában hozzájárul, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsa 
által évente egy alkalommal hozott határozata alapján, 2020. január 01. napjától, a jelen szerződésben foglaltak 
szerint. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy 2020. január 01. napjától havonta, előre esedékesen, minden tárgyhónap 
10. napjáig, megfizeti a társulási tanács által, a fentiek szerint a tárgyévre megállapított önkormányzati 
pénzügyi hozzájárulás összegét a Társulás 12067008-00108902-01700002 számú elkülönített számlájára 
történő átutalással.  
Amennyiben az Önkormányzat a fentiek szerinti hozzájárulás összegének megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a központi orvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódóan vállalt 
pénzügyi hozzájárulása teljesítésével 30 napos késedelembe esik, a Társulás jogosult és köteles a követelését 
mindenféle előzetes felszólítás nélkül, a határidő eredménytelen elteltét követően 5 napon belül jelen 
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással 
érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás jogosult követelését bírósági úton 
érvényesíteni. 
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4./ A jelen szerződést a felek 2020. január 01. napjától, határozatlan időre szólóan kötik, azzal, hogy a fizetendő 

önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összegét szerződő felek évente felülvizsgálják, az aktuális NEAK 

finanszírozási szabályozásnak és a Központi Orvosi Ügyeletre vonatkozó költségvetésnek, valamint a Társulás és 

az OMSZ által kötött megállapodásban foglalt elszámolásnak megfelelően, és szerződésmódosítás formájában 

rögzítik az adott költségvetési évre vonatkozó önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összegét. 

5./ A Társulás vállalja, hogy a társulási tanács ülésén minden tárgyév szeptember 30. napjáig beszámol a jelen 

szerződés keretében ellátott feladatokról, mellyel egyidejűleg a január 01. napjától fizetendő hozzájárulás 

összegére is javaslatot tesz. Az önkormányzati hozzájárulás összegére vonatkozó módosítást a társulási tanács 

határozatában hagyja jóvá. Jelen megállapodás aláírásával egyidőben az ugyanezen tárgyban kötött megállapodás 

hatályát veszti. 

6./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a felek a Ptk. rendelkezéseit, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény vonatkozó hatályos rendelkezéseit, illetve a társulási megállapodás hatályos szabályait tartják 

irányadónak. Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket peren kívüli egyeztetés során kísérlik meg rendezni, 

melynek eredménytelensége esetén fordulnak az illetékes és hatáskörrel rendelkező székhelyük szerinti 

bírósághoz.  

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat elfogadják, egyezően akként nyilatkoznak, 
hogy a megállapodás az előzetes egyeztetések során kialakított megegyezésüket helyesen tartalmazza, melyet a 
fentiek ismeretében, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írnak alá. 
 
 
 
 
S z e g e d , 2019. december  „____.”          B o r d á n y , 2019. december  „____.” 
 
 
 
 
 
 
 

Aláírás: ……………………………… 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Képviseli: DR. BOTKA LÁSZLÓ ELNÖK 

 
P.H. 

Aláírás: ……………………………… 
Bordány Nagyközség Önkormányzata 
Képviseli: TANÁCS GÁBOR POLGÁRMESTER 

 
P.H. 

 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:     Pénzügyi ellenjegyzés: 
Szeged, 2019. _________.    Bordány, 2019. ____________. 
 
 
 
 
Aláírás: ………………………………   Aláírás: ……………………………… 
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Melléklet 
 
 

FELHATALMAZÁS 
 
 
 
…………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………… 
A számlavezető pénzintézet neve és címe 

 
 
 
A Szegeden, 2019. december hó ……. napján kelt feladat-ellátási szerződés 7. pontja alapján 
Bordány Nagyközség Önkormányzata (6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44., képviseli: 
Tanács Gábor polgármester) felhatalmazza Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (6772 
Deszk, Tempfli tér 7., bankszámlaszáma: 12067008-00108902-01700002, képviseli Dr. Botka 
László elnök), mint jogosultat, hogy a jelen feladat-ellátási szerződésből eredő lejárt 
követelését a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett, 10402142-21423516-00000000 
pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési 
megbízással érvényesíthesse a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
szerinti elévülési határidőn belül. 
A teljesítési értékhatár összege és pénzneme: …………………………………………(eseti) 
A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszűnteti, 
új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását  
írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a pénzintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a 
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 
 
 
Kelt: ………………………………., …………év ……………………hó …….. nap 
 
 
 

    ….…………………………………………………. 
    A számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 

 
 
 
 
Záradék: 
 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési megbízás visszavonása 
csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 
 
 
 

……………………………………………… 
A számlavezető pénzintézet 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
  


