
 

Előterjesztés  

a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására  

  
  

Tisztelt Polgármester Úr!  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

4. pontja alapján az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok.   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. szeptember 29. napján helyettesítési szerződést 

kötött (a továbbiakban: szerződés) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII 

törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján dr. Molnár Erika Emese 

háziorvossal a Sátoraljaújhely város területén területi ellátási kötelezettséggel működő II. 

számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására 2020. december 1. napjától 

2021. május 31. napjáig.   

Tekintettel arra, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi körzet jelenleg is betöltetlen, szükséges a 

feladatellátást a továbbiakban is helyettesítés útján biztosítani. dr. Molnár Erika Emese 

háziorvos vállalja, hogy 2021. június 1. napjától 2021. december 31. napjáig ellátja a II. számú 

felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatait.   

A jelenleg hatályban lévő helyettesítési szerződés módosítása szükséges a határozati javaslat 

melléklete szerint.   

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt a polgármester 

gyakorolja a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat és hatáskörét. Ez alapján 

kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása 

érdekében hozza meg az előterjesztés szerinti döntést.   

  

  

  

Sátoraljaújhely, 2021. május 28. 

  

      Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.    

aljegyző  
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Határozati javaslat:   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

.…/2020.(.…...) határozata  

a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására 

kötött helyettesítési szerződés módosításáról  

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam:   

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés  

4. pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés 

a) pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, továbbá az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben foglaltakra figyelemmel, 

területi ellátási kötelezettséggel bíró II. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Molnár 

Erika Emese háziorvossal kötött helyettesítési szerződést a határozat mellékletében foglaltak 

szerint módosítom.  

Felkérem az aljegyzőt, hogy a szerződésmódosítások egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg.      
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 306//2021.(V.28.) határozatának 

melléklete:  

                    

HELYETTESÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  

- TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL VÉGZETT  

HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓAN -  
  

mely létrejött  

I. A felek megnevezése: 

Egyrészről:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata   

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.,   

Adószám: 15726504-2-05,   

Bankszámlaszám: 11734138-15350105-00000000   

Képviseletében: Szamosvölgyi Péter polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),   

  

Másrészről:  

Név: dr. Molnár Erika Emese  

Székhely: 3950 Sárospatak, Perényi u. 8.  

Adószám: 26269681-1-05 

Cégjegyzékszám: -  

Bankszámlaszám: 10400315-50526877-86871006   

Működési engedély szám: BO-13/NE/02085-2/2016.  

Orvosi működési nyilvántartási száma: 57827 Pecsétszám: 57827  

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:  

  

II. Az előzmény tárgya  

A megbízó 2020. szeptember 29. napján helyettesítési szerződést kötött (a továbbiakban: szerződés) az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak 

alapján dr. Molnár Erika Emese háziorvossal a Sátoraljaújhely város területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására 2020. 

december 1. napjától 2021. május 31. napjáig. Tekintettel arra, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

jelenleg is betöltetlen, szükséges a feladatellátást a továbbiakban is helyettesítés útján biztosítani. dr. 

Molnár Erika Emese háziorvos vállalja, hogy 2021. június 1. napjától 2021. december 31. napjáig ellátja 

a II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatait.   
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III. A fenti előzményeket követően a felek közösen megegyeznek, hogy a szerződés hatálya 2021. 

december 31. napjáig változatlanul fennáll.  

 

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – 4 eredeti példányban helybenhagyólag aláírják.   

  

  

Sátoraljaújhely, 2021. május  28. 

  

  

  Szamosvölgyi Péter          dr. Molnár Erika Emese  
           polgármester                  megbízott  
                megbízó  
     


