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  Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-307/2021. 

 

 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 

házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról 
 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint "Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti."; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet, valamint a jelen határozat  

1-15. számú mellékleteiben megjelölt egészségügyi szolgáltatók (továbbiakban: 

Egészségügyi Szolgáltatók) feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: Szerződések) 

kötöttek székesfehérvári házi gyermekorvosi szolgálat működtetésére és 

iskolaorvosi feladatok (továbbiakban: Feladatok) ellátására; 

e) a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Korm.rendelet) alapján a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosoknak, házi 

gyermekorvosoknak, fogorvosoknak lehetőségük nyílt az egészségügyi alapellátás 

keretében szakmai együttműködés folytatására; 

f) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a folyamatos ellátás keretében a házi gyermekorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel; 
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g) a házi gyermekorvosok, amennyiben a Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint létrejött 

kollegiális praxisközösségnek tagjai, a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja 

alapján hetente legalább 20 óra rendelési időt, benne legalább 4 óra prevenciós 

rendeléssel szükséges biztosítaniuk; 

h) az Egészségügyi Szolgáltatók a g) pont szerinti praxisközösségben való részvételükre 

tekintettel írásban kérelmezték a rendelési idejüknek a Korm. rendelet szerinti 

megfeleltetését, módosítását, megjelölve benne a prevenciós rendelési időt; 

i) a d) - h) pontokban foglaltakra figyelemmel szükséges módosítani a Szerződéseket. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - úgy döntök, hogy az Önkormányzat 

– az Egészségügyi Szolgáltatók kérelmére - a Szerződéseket közös megegyezéssel, a jelen 

határozat 1-15. számú mellékleteiben foglalt tartalommal módosítja. 

 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András      Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 1. melléklete 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

VI. számú módosítása 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

BERA-MED PRAXIS Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 6., 

cégjegyzékszáma: 07-09-019430,  

KSH statisztikai számjele: 23027367-8621-113-07,  

adószáma: 23027367-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Baloginé Dr. Molnár Erika Ilona ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Molnár Erika, 

orvosi nyilvántartási száma: 45225 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 6. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

1. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2015. november 12. napján, 2017. szeptember 21. napján, 2018. június 29. napján, 

2020. március 2. napján és 2020. december 21. napján módosítottak (a feladat-ellátási szerződés 

és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 5. szám alatt: 

hétfő: 08.00 – 10.00 óra között 

kedd: 15.00 – 18.00 óra között 

  prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

szerda: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 13.00 óra között 

csütörtök: 16.00 – 18.00 óra között 

péntek (páros): 13.00 – 16.00 óra között 

péntek (páratlan): 08.00 – 11.00 óra között. 

8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 40. szám alatt: 

hétfő: 10.30 – 11.30 óra között 

csütörtök: 14.30 – 15.30 óra között 
 prevenciós rendelés/tanácsadás:12.30 – 14.30 óra között.” 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

.................................................... 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  
képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester 

Megbízó 
 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

.................................................... 
BERA-MED PRAXIS  

Korlátolt Felelősségű Társaság 
képviseletében 

Baloginé Dr. Molnár Erika Ilona 
ügyvezető 
Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

……………………………………… 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 
képviseletében 
Varga Márta 

igazgató 
HSZI
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 2. melléklete 

 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

IX. számú módosítása 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

Radiped Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Füleki utca 3., 

cégjegyzékszáma: 07-09-019424,  

KSH statisztikai számjele: 23026359-8621-113-07,  

adószáma: 23026359-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Gruiz Andrea ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Gruiz Andrea, 

orvosi nyilvántartási száma: 38787 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

2. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2015. március 12. napján, 2015. november 27. napján, 2017. szeptember 28. 

napján, 2018. augusztus 1. napján, 2018. augusztus 28. napján, 2019. október 3. napján,  

2020. március 30. napján és 2020. december 30. napján módosítottak (a feladat-ellátási szerződés 

és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 14.00 – 17.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 17.00 – 18.00 óra között 

kedd: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 13.00 óra között 

szerda: 14.00 – 17.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 17.00 – 18.00 óra között 

csütörtök: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 12.00 óra között 

péntek (páros): 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páratlan): 13.00 – 16.00 óra között.” 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

.................................................... 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

képviseletében 
Dr. Cser-Palkovics András  

polgármester 
Megbízó 

 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

.................................................... 
Radiped Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 
Dr. Gruiz Andrea 

ügyvezető 
Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

……………………………………… 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 
képviseletében 
Varga Márta 

igazgató 
HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 3. melléklete 

 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

IV. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

WIL-MED Egészségügyi Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 30. B. ép., 

cégjegyzékszáma: 07-06-013356,  

KSH statisztikai számjele: 22155782-8621-117-07,  

adószáma: 22155782-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Wilhelm Róbert ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Wilhelm Róbert, 

orvosi nyilvántartási száma: 56607 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. november 30. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2013. április 4. napján, 2016. február 19. napján és 2017. szeptember 21. napján 

módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 08.00 – 11.00 óra között 

kedd: 15.00 – 18.00 óra között  

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.00 – 14.30 óra között 

szerda: 08.00 – 11.00 óra között  

csütörtök: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.00 – 14.30 óra között 

péntek (páros): 13.00 – 16.00 óra között 

péntek (páratlan): 08.00 – 11.00 óra között.” 

 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  

képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  

polgármester 

Megbízó 

 

  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

WIL-MED Egészségügyi Szolgáltató és 

Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 

képviseletében 

Dr. Wilhelm Róbert 

ügyvezető 

Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

……………………………………… 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 

képviseletében 

Varga Márta 

igazgató 

HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 4. melléklete 

 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

VI. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

ONKPED Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Huszti utca 1., 

cégjegyzékszáma: 07-09-019448,  

KSH statisztikai számjele: 23032505-8621-113-07,  

adószáma: 23032505-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Füller Mária ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Füller Mária, 

orvosi nyilvántartási száma: 32781 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

5. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2015. november 11. napján, 2017. szeptember 20. napján, 2018. november 14. 

napján, 2019. október 2. napján és 2020. december 28. napján módosítottak (a feladat-ellátási 

szerződés és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 14.00 – 17.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 17.00 – 18.00 óra között 

kedd: 10.00 – 13.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 08.00 – 10.00 óra között 

szerda: 14.00 – 17.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 17.00 – 18.00 óra között 

csütörtök: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 12.00 óra között 

péntek (páros): 13.00 – 16.00 óra között 

péntek (páratlan): 08.00 – 11.00 óra között.” 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

 
Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 
 
 

.................................................... 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  
képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester 

Megbízó 
 

  
Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 
 
 

.................................................... 
ONKPED Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 
Dr. Füller Mária 

ügyvezető 
Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

……………………………………… 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 
képviseletében 
Varga Márta 

igazgató 
HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 5. melléklete 

 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

VI. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

Dr. Vajda Marianna és Társa Családorvosi Betéti Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Prohászka u. 15., 

cégjegyzékszáma: 07-06-007550,  

KSH statisztikai számjele: 22085809-8622-117-07,  

adószáma: 22085809-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Solymossyné Dr. Vajda Marianna Zsuzsanna ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Vajda Marianna, 

orvosi nyilvántartási száma: 30398 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

7. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2016. december 15. napján, 2017. szeptember 21. napján, 2018. július 31. napján, 

2019. október 3. napján és 2020. december 21. napján módosított (a feladat-ellátási szerződés és 

annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.30 – 15.00 óra között 

kedd: 08.00 – 11.00 óra között  

szerda: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.30 – 15.00 óra között 

csütörtök: 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páros): 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páratlan): 13.00 – 16.00 óra között.” 

 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

.................................................... 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  
képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester 

Megbízó 
 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

.................................................... 
Dr. Vajda Marianna és Társa Családorvosi 

Betéti Társaság 
képviseletében 

Dr. Solymossyné Dr. Vajda Marianna 
Zsuzsanna 
ügyvezető 
Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

……………………………………… 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 
képviseletében 
Varga Márta 

igazgató 
HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 6. melléklete 

 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

VI. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

Dr. Szőllősy Edit és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fő u. 11., 

cégjegyzékszáma: 07-06-004511,  

KSH statisztikai számjele: 22057866-8621-117-07,  

adószáma: 22057866-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Cseh Józsefné Dr. Szöllősy Edit ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Szöllősy Edit, 

orvosi nyilvántartási száma: 34992 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

8. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2013. január 23. napján, 2014. augusztus 18. napján, 2017. szeptember 20. napján, 

2018. június 29. napján és 2020. január 7. napján módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és 

annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 09.00 – 12.30 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 08.00 – 09.00 óra között 

kedd: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

szerda: 09.00 – 12.30 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 08.00 – 09.00 óra között 

csütörtök: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

péntek (páros): 13.00 – 16.00 óra között 

péntek (páratlan): 08.00 – 11.00 óra között.” 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  

képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  

polgármester 

Megbízó 

 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

Dr. Szőllősy Edit és Társa Egészségügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság 

képviseletében 

Dr. Cseh Józsefné Dr. Szöllősy Edit 

ügyvezető 

Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

……………………………………… 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 

képviseletében 

Varga Márta 

igazgató 

HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 7. melléklete 

 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

V. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

Dr. Kissevich-Horváth Tamás egyéni vállalkozó 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 70., 

nyilvántartási száma: 5877767,  

KSH statisztikai számjele: 58300361-8621-231-07,  

adószáma: 58300361-2-27,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Kissevich-Horváth Tamás, 

orvosi nyilvántartási száma: 44696 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

9. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2017. szeptember 22. napján, 2018. június 29. napján, 2019. október 2. napján és 

2020. január 9. napján módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai 

továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott Szerződésben rögzített személyes ellátásra kötelezett 

és praxisjoggal rendelkező orvosának egészségügyi tevékenység során használt neve 

megváltozott, az új neve: Dr. Kissevich-Horváth Tamás. 

3.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

kedd: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 07.00 – 08.00 óra között 

szerda: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

csütörtök: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 07.00 – 08.00 óra között 

péntek (páros): 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 07.30 – 08.00 óra között 

   11.00 – 11.30 óra között 

péntek (páratlan): 13.00 – 16.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.00 – 13.00 óra között.” 

4.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

5.) A Megbízott kijelenti, hogy jelen szerződés-módosítás aláírására megfelelő jogosultsággal 

rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik 

felelősséggel a Megbízó felé. 

6.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló  

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 6 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

.................................................... 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  
képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester 

Megbízó 
 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

.................................................... 
Dr. Kissevich-Horváth Tamás  

egyéni vállalkozó 
Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

……………………………………… 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 
képviseletében 
Varga Márta 

igazgató 
HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 8. melléklete 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

IV. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

Dr. Kovács István és Társa Háziorvosi Betéti Társaság 

székhelye: 8095 Pákozd, Görgey Artúr utca 7., 

cégjegyzékszáma: 07-06-004628,  

KSH statisztikai számjele: 22059071-8621-117-07,  

adószáma: 22059071-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Kovács István üzletvezetésre jogosult tag,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Kovács István, 

orvosi nyilvántartási száma: 45564 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 6. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

10. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2017. november 9. napján, 2018. június 29. napján és 2019. december 7. napján 

módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  

  



2 

 

A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 14.30 – 18.00 óra között 

kedd: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 13.00 óra között 

szerda: 14.30 – 18.00 óra között 

csütörtök: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 13.00 óra között 

péntek (páros): 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páratlan): 13.00 – 16.00 óra között.” 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

 

.................................................... 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  

képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  

polgármester 

Megbízó 

 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

 

.................................................... 

Dr. Kovács István és Társa Háziorvosi 

 Betéti Társaság 

képviseletében 

Dr. Kovács István 

üzletvezetésre jogosult tag 

Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

……………………………………… 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 

képviseletében 

Varga Márta 

igazgató 

HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 9. melléklete 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

VII. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

"GYER-SEB" Orvosi Szolgáltató Betéti Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Huba utca 11., 

cégjegyzékszáma: 07-06-008541,  

KSH statisztikai számjele: 20318945-8621-117-07,  

adószáma: 20318945-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Felker Zsuzsanna ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Felker Zsuzsanna, 

orvosi nyilvántartási száma: 44692 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

11. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2013. március 27. napján, 2014. augusztus 11. napján, 2017. szeptember 21. 

napján, 2018. november 9. napján, 2019. október 7. napján és 2020. december 23. napján 

módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott KSH statisztikai számjele megváltozott, az új KSH 

statisztikai számjele: 20318945-8621-117-07. 

3.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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a) A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 12.00 óra között 

kedd: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

szerda: 10.00 – 13.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 08.00 – 10.00 óra között 

csütörtök: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

péntek (páros): 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páratlan): 13.00 – 16.00 óra között.” 

b) A Szerződés 8. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„b) Az egészségügyi szakdolgozó neve és alapnyilvántartási száma: 

 Gálné Kaszab Ildikó (47950)” 

4.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

5.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

6.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata. 

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 6 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

.................................................... 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  
képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester 

Megbízó 
 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

.................................................... 
"GYER-SEB" Orvosi Szolgáltató  

Betéti Társaság 
képviseletében 

Dr. Felker Zsuzsanna 
ügyvezető 
Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

……………………………………… 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 
képviseletében 
Varga Márta 

igazgató 
HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 10. melléklete 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

IV. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

VIA-MED Egészségügyi-Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kecskeméti utca 31., 

cégjegyzékszáma: 07-09-020929,  

KSH statisztikai számjele: 23488102-8622-113-07,  

adószáma: 23488102-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Gubiné Dr. Dudar Éva Beatrix ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Dudar Éva Beatrix, 

orvosi nyilvántartási száma: 32050 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

12. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2017. november 8. napján, 2018. december 6. napján  és 2021. január 22. napján 

módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 13.00 óra között 

kedd: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

szerda: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 12.00 óra között 

csütörtök: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

péntek (páros): 13.00 – 16.00 óra között 

péntek (páratlan): 08.00 – 11.00 óra között.” 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló  

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  

képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  

polgármester 

Megbízó 

 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

VIA-MED Egészségügyi-Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 

Dr. Gubiné Dr. Dudar Éva Beatrix 

ügyvezető 

Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

……………………………………… 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 

képviseletében 

Varga Márta 

igazgató 

HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 11. melléklete 

 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

IV. számú módosítása 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

Adjuvans Egészségügyi Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vértanu u. 98/A, 

cégjegyzékszáma: 07-06-007595,  

KSH statisztikai számjele: 22086154-8621-117-07,  

adószáma: 22086154-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Wilhelm Ottó László ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Wilhelm Ottó, 

orvosi nyilvántartási száma: 25184 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

15. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2016. december 13. napján, 2017. október 12. napján és 2018. augusztus 7. napján 

módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.00 – 14.00 óra között 

kedd: 08.00 – 11.00 óra között  

szerda: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.00 – 15.00 óra között 

csütörtök: 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páros): 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páratlan): 13.00 – 16.00 óra között.” 

 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

.................................................... 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  
képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester 

Megbízó 
 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

.................................................... 
Adjuvans Egészségügyi Szolgáltató és 
Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 

képviseletében 
Dr. Wilhelm Ottó László 

ügyvezető 
Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 
 

……………………………………… 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 
képviseletében 
Varga Márta 

igazgató 
HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 12. melléklete 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

IV. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

Dr. Kraft Annamária és Társai Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sár u. 1. 1. em. 6., 

cégjegyzékszáma: 07-06-004668,  

KSH statisztikai számjele: 22059387-8621-117-07,  

adószáma: 22059387-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Dani Ferencné ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Kraft Annamária, 

orvosi nyilvántartási száma: 35672 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

17. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2015. március 12. napján, 2017. október 2. napján és 2019. február 27. napján 

módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  

  



2 

 

A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

kedd: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 13.00 óra között 

szerda: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 13.00 – 15.00 óra között 

csütörtök: 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páros): 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páratlan): 13.00 – 16.00 óra között.” 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

 

.................................................... 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  

képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  

polgármester 

Megbízó 

 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

 

.................................................... 

Dr. Kraft Annamária és Társai Egészségügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság 

képviseletében 

Dr. Dani Ferencné  

ügyvezető 

Megbízott 

 
Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 
 
 

……………………………………… 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 

képviseletében 

Varga Márta 

igazgató 

HSZI
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 13. melléklete 
 

Feladat-ellátási szerződés 
praxisjog alapján végzett tevékenységre 

VII. számú módosítása 

 Amely létrejött  

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó 1 – továbbiakban: Megbízó 1–,  

másrészről: 

Sárkeresztes Község Önkormányzata 

székhelye: 8051 Sárkeresztes, Kossuth utca 44., 

KSH statisztikai számjele: 15363028-8411-321-07, 

adószáma: 15363028-2-07, 

képviseli: Krähling János polgármester, 

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó 2 – továbbiakban: Megbízó 2 –,  

harmadrészről: 

Moha Község Önkormányzata 

székhelye: 8042 Moha, Fő utca 26., 

KSH statisztikai számjele: 15364476-8411-321-07, 

adószáma: 15364476-2-07, 

képviseli: Kovács Sándorné polgármester, 

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó 3 – továbbiakban: Megbízó 3 –,  

továbbiakban együttesen: Megbízók -, 

negyedrészről: 

Dr. Csizmazia Péter és Társa Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kassai út 35. A. ép., 

cégjegyzékszáma: 07-09-025140,  

KSH statisztikai számjele: 24948276-8621-113-07, 

adószáma: 24948276-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Csizmazia György Péter ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Csizmazia Péter, 

orvosi nyilvántartási száma: 44179,  

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

ötödrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 12. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári 

19. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására, 

melyet Szerződő felek közös megegyezéssel 2013. április 15. napján, 2014. július 21. napján, 

2017. szeptember 28. napján, 2018. július 16. napján, 2020. január 24. napján és  

2020. december 31. napján módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai 

továbbiakban együtt: Szerződés). 
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2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják: 

A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

 a) Rendelő 1: 

hétfő: 08.00 – 11.00 óra között 

kedd: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 13.00 – 15.00 óra között 

szerda: 08.00 – 11.00 óra között 

csütörtök: 15.00 – 18.00 óra között 

péntek (páros): 13.00 – 16.00 óra között 

péntek (páratlan): 08.00 – 11.00 óra között. 

b) Rendelő 2: 

hétfő: 12.00 – 13.00 óra között 

szerda: 13.00 – 14.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.00 – 13.00 óra között 

csütörtök: 13.15 – 14.15 óra között. 

c) Rendelő 3: 

kedd: 11.30 – 12.30 óra között 

csütörtök: prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.00 – 13.00 óra között.” 

 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló ……../2021. 

(.......) kgy. határozata. 

6.) Megbízó 2 képviselője Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete házi 

gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló ........./2021. (..........) számú 

határozata alapján jogosult jelen szerződés – módosítás aláírására.  

7.) Megbízó 3 képviselője Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete házi gyermekorvosi 

feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló ......./2021. (..........) számú határozata alapján 

jogosult jelen szerződés – módosítás aláírására. 
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A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 10, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 3 oldalból, valamint 7 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták. 

 

Székesfehérvár, 2021. ......………………..……. 
 
 
 

……………………………………… 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András 

polgármester 

Megbízó 1 

 

 

……………………., 2021. ………………..……. 

 

 

 

.................................................... 

Sárkeresztes Község Önkormányzata 

képviseletében 

Krähling János 

polgármester 

Megbízó 2 

 

  

 

……………..…….., 2021. ……………….. 

 

 

 

.................................................... 

Moha Község Önkormányzata 

képviseletében 

Kovács Sándorné 

polgármester 

Megbízó 3 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

.................................................... 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Humán Szolgáltató Intézet 

képviseletében 

Varga Márta 

igazgató 

HSZI 

 
Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

.................................................... 

Dr. Csizmazia Péter és Társa Háziorvosi 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 

Dr. Csizmazia György Péter  

ügyvezető 

Megbízott 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 14. melléklete 

 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

IV. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

Androsics és Társa Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sajó u. 165., 

cégjegyzékszáma: 07-09-004634,  

KSH statisztikai számjele: 11452315-8621-113-07,  

adószáma: 11452315-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Dr. Androsics Zsuzsanna ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Androsics Zsuzsanna, 

orvosi nyilvántartási száma: 42074 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

20. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2014. augusztus 14. napján, 2015. március 17. napján és 2017. november 9. napján 

módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 11.00 – 12.00 óra között 

   12.30 – 14.00 óra között 

kedd: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 13.30 – 15.00 óra között 

szerda: 08.00 – 11.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 12.30 – 13.30 óra között 

csütörtök: 15.00 – 18.00 óra között 

péntek (páros): 13.00 – 16.00 óra között 

péntek (páratlan): 08.00 – 11.00 óra között.” 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló 

……../2021. (.......) kgy. határozata. 

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  

képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  

polgármester 

Megbízó 

 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

Androsics és Társa Egészségügyi Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 

Dr. Androsics Zsuzsanna 

ügyvezető 

Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

……………………………………… 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 

képviseletében 

Varga Márta 

igazgató 

HSZI 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződések módosításáról szóló 281/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 15. melléklete 

 

Feladat-ellátási szerződés 

praxisjog alapján végzett tevékenységre 

VII. számú módosítása 

 

 

Amely létrejött 

egyrészről: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,  

KSH statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07,  

adószáma: 15726999-2-07,  

képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester,  

Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv mint Megbízó – továbbiakban: Megbízó –,  

másrészről: 

Dr. Bor és Németh Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Huba köz 2/a, 

cégjegyzékszáma: 07-06-004666,  

KSH statisztikai számjele: 22059394-8621-117-07,  

adószáma: 22059394-1-07,  

képviseletre jogosult neve: Némethné Dr. Bor Aranka Margit ügyvezető,  

személyes ellátásra kötelezett és a praxisjoggal rendelkező orvos egészségügyi tevékenység során 

használt neve: Dr. Bor Aranka, 

orvosi nyilvántartási száma: 42075 

Egészségügyi szolgáltató mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott –, valamint 

harmadrészről:  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.,  

KSH statisztikai számjele: 15364971-8411-322-07,  

adószáma: 15364971-2-07,  

képviseli: Varga Márta igazgató,  

vagyonkezeléssel megbízott – továbbiakban: HSZI – jelen szerződést kötő felek a továbbiakban 

együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. december 3. napján – 2013. január 1. napjától határozatlan 

időre, de minimum 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a székesfehérvári  

22. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működtetésére, melyet közös 

megegyezéssel 2013. január 23. napján, 2013. február 27. napján, 2015. március 12. napján,  

2017. szeptember 20. napján, 2020. január 7. napján és 2020. december 21. napján módosítottak  

(a feladat-ellátási szerződés és annak módosításai továbbiakban együtt: Szerződés). 

2.) Szerződő felek a Szerződést – a Megbízott kérelmére – közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják:  
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A Szerződés 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: 

A Háziorvos heti rendelési ideje a következő:  

hétfő: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

kedd: 09.00 – 12.30 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 08.00 – 09.00 óra között 

szerda: 15.00 – 18.00 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 14.00 – 15.00 óra között 

csütörtök: 09.00 – 12.30 óra között 

 prevenciós rendelés/tanácsadás: 08.00 – 09.00 óra között 

péntek (páros): 08.00 – 11.00 óra között 

péntek (páratlan): 13.00 – 16.00 óra között.” 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban 

leírt jogok és kötelezettségek a Szerződő feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik. 

4.) A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés-módosítás 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. 

5.) Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról szóló  

……../2021. (.......) kgy. határozata.  

A Szerződő felek jelen szerződés-módosítást – mely 6, egymással mindenben egyező, eredeti 

példányban készült, és 2 oldalból, valamint 5 pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, helyben hagyóan aláírták.  

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  

képviseletében 

Dr. Cser-Palkovics András  

polgármester 

Megbízó 

 

 Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 

 

 

.................................................... 

Dr. Bor és Németh Egészségügyi Szolgáltató 

Betéti Társaság 

képviseletében 

Némethné Dr. Bor Aranka Margit 

ügyvezető 

Megbízott 

Székesfehérvár, 2021. ………………..……. 
 
 

……………………………………… 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Humán Szolgáltató Intézet 

képviseletében 

Varga Márta 

igazgató 

HSZI 

 


