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Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tárgyalóterem   földszint  4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.)  
 
N a p i r e n d : 
 
Nyílt ülés:  
 

1. Javaslat a 4. sz. házi gyermekorvosi-, és a 7. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó 
feladat-ellátási szerződések módosítására 

 
Zárt ülés: 
 

2. Javaslat rendkívüli települési támogatások elbírálására 
 

Gyál, 2021. június 9. 
 
 
 
 

      Nagy Gyöngyi s.k. 
              a Bizottság elnöke 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2021. június 9. 
 
 
Nagy Gáborné 
bizottsági titkár 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a 4. sz. házi gyermekorvosi, és a 7. sz. 

felnőtt háziorvosi praxis működtetésére 
vonatkozó feladat-ellátási szerződések 
módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. DR. MOLNÁR TÍMEA HÁZIORVOS FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

A 7. sz. felnőtt háziorvosi praxis doktornője, dr. Molnár Tímea 2020.október 8. napján kelt megbízási szerződése 
alapján 2021. január 1. napjától látja el felnőtt háziorvosi feladatait. Molnár doktornő – Tarnai doktornőhöz 
hasonlóan – kérelemmel fordult Képviselő-testületünkhöz feladat-ellátási szerződésében szereplő rendelési idejének 
módosítása miatt. Molnár doktornő 2021. május 19. napján kelt kérelme az előterjesztés 1. számú mellékleteként 
olvasható. 

Molnár doktornő rendelési ideje kérelme alapján akképpen módosulna, hogy hétfőtől csütörtökig a rendelési 
ideje változatlan maradna, azonban a kedd-szerda-csütörtöki napokon a rendelési idő utolsó egy órájában prevenciós 
tanácsadást tartana előjegyzés alapján. Pénteken a páros és páratlan heti rendelési idő megszűnne, és 8 órától 12 
óráig rendelne, mely rendelési idő utolsó órája ezesetben is prevenciós tanácsadás lenne. Így a 20 órás heti rendelési 
időből 4 óra prevenciós ellátás lenne. 

II. DR. SZARVASNÉ DR. TARNAI RITA HÁZI GYERMEKORVOS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
A 4. sz. házi gyermekorvosi praxis doktornője, Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 2013. május 30. napján kelt megbízási 
szerződése alapján 2013. július 1. napjától látja el gyermek háziorvosi feladatait. Tarnai doktornő kérelemmel fordult 
Képviselő-testületünkhöz feladat-ellátási szerződésében szereplő rendelési idejének módosítása végett. Tarnai 
doktornő 2021. május 19. napján kelt kérelme az előterjesztés 2. számú mellékleteként olvasható. 

Tarnai doktornő rendelési ideje kérelme alapján akképpen módosulna, hogy hétfő és szerdai napokon 
változatlanul 8 óra és 12 óra között lenne a rendelés, jelenlegi szerződésének megfelelően, azonban a keddi és a 
csütörtöki rendelés ideje egy órával korábban, 16 óra helyett 15 órakor kezdődne, és változatlanul 19 óráig tartana. 
Ugyancsak változna a pénteki rendelés ideje is, az eddigi változó rendelési időt, az állandó 11 óra és 15 óra közötti 
rendelés váltaná fel. Így Tarnai doktornő rendelési ideje is elérné a jogszabályi előírásnak megfelelő 20 órát. 

Mindkét doktornő a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (2) bek.-ben 
szabályozott kollegiális praxisközösséghez csatlakozott. A Kr. 3. § (1) bek. c) pontja alapján a kollegiális 
praxisközösségben való részvétel feltétele a heti 20 óra rendelési időn belül legalább 4 óra prevenciós rendelés 
biztosítása is. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 
preambulumában olvasható célkitűzések értelmében az egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése, felismerése és 
gyógyítása alapvető nemzeti érdek. Ennek érdekében szükséges az egészségügyi alapellátásban az életkorhoz kötött 
szűrővizsgálatok elvégzésének hangsúlyosabb megjelenése. Az egészségügyi alapellátásnak tehát kiemelkedő 
szerepe van a prevencióban. 

Dr. Molnár Tímea feladat-ellátási szerződésének módosítása az előterjesztés 3., míg Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 
feladat-ellátási szerződésének módosítása az előterjesztés 4. sz. mellékleteként olvasható. 

Kérem, hogy szíveskedjenek a fentieket megvitatni, és döntést hozni. 

 
 
 
 



 

 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. saját részéről elfogadja változatlan szövegezéssel és tartalommal a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a 7. számú felnőtt háziorvosi praxis egészségügyi feladatainak 
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását 2021. július 1. napjától kezdődő hatállyal a 
TÓTH-MOLNÁR DERMA-OXI Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasággal – székhely: 2360 
Gyál, Ady Endre utca 59., cégjegyzék száma: 13-09-103261, adószáma: 13243821-1-13, képviselője: Dr. 
Molnár Tímea.; 

2. a 3.számú melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés módosítását aláírja és további szükséges 
intézkedéseket megteszi. 
 

Határidő: 2021. június 30. 
Felelős:  polgármester 
 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a TÓTH-MOLNÁR DERMA-
OXI Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasággal – székhely: 2360 Gyál, Ady Endre utca 59., cégjegyzék 
száma: 13-09-103261, adószáma: 13243821-1-13, képviselője: Dr. Molnár Tímea a 7. számú felnőtt háziorvosi 
praxis ellátására vonatkozó-, 2020.október 8. napján kelt-, és 2021. január 1. napjától hatályos feladat-ellátási 
szerződést. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 
Határozati javaslat III.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. saját részéről elfogadja változatlan szövegezéssel és tartalommal a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 4. számú mellékletét képező-, a 4. számú gyermek háziorvosi praxis egészségügyi feladatainak 
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását, 2021. július 1. napjától kezdődő hatállyal a 
Vihánc-Med Kerámia Betéti Társaság – székhely: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 19., cégjegyzék 
száma: 01-06-78616314, adószáma: 24271648-1-42; képviseli: Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 

2. a 4. számú melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés módosítását aláírja és további szükséges 
intézkedéseket megteszi. 
 

Határidő: 2021. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 
Határozati javaslat IV.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a Vihánc-Med Kerámia Betéti 
Társaság – székhely: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 19., cégjegyzék száma: 01-06-78616314, adószáma: 
24271648-1-42, képviselő: Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 4. számú házi gyermekorvosi praxis ellátására vonatkozó-, 
2013. május 30. napján kelt-, és 2013. július 1. napjától hatályos feladat-ellátási szerződést. 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 



 

 

 

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2021. június 3. 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



Tárgy:  
Re: Feladatellátási szerződés esetleges módosítása (pl. praxisközösségi vállalások) - 
tájékoztatás kérés 
Feladó:  
TÓTH-MOLNÁR DERMA-OXI Kft. <tothmolnar.egeszsegugy@gmail.com> 
Dátum:  
2021. 05. 19. 22:07 
Címzett:  
<igazgato@eukozpontgyal.hu> 
 
Tisztelt  dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető Úr! 
 
Köszönöm levelét, egyúttal szeretném jelezni, hogy a csatolt szerződés 2. mellékletében 
szereplő rendelési időt az alábbiak szerint szeretném módosítani: 
 
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök rendelési idő változatlan.  
 
Megszűnik a páros és páratlan heti rendelési idők váltogatása, helyette minden pénteken 
08:00-12:00 között van a rendelés.  
 
A hétfő kivételével minden rendelési napon az utolsó egy óra prevenciós rendelési idő 
előjegyzéssel!  Csatolok erről is egy átláthatóbb összefoglalót.  
 
Előre is köszönettel a közreműködését és segítségét.  
 
Üdvözlettel, dr. Molnár Tímea 
 



érk.: 2021.05.19. 14:35 / Dr. Tarnai Rita szerz.mód kérelem 

 

Kedves Kriszta!  
 
Dr. Tarnai Rita házi gyermekorvos kolléganő is jelezte szerződésmódosítási szándékát. Kértem, hogy a 
pontos módosítási kérelmet küldje meg közvetlenül is.  
 
A részemre küldött levélben a szerződés módosítását a jelenlegi rendelési időnek megfelelően kérte:  
 
Hétfő:          8:00 - 12:00  
Kedd:        15:00 - 19:00  
Szerda:       8:00 - 12:00  
Csütörtök: 15:00 - 19:00  
Péntek:     11:00 - 15:00  
 
Köszönöm a segítséget, szép napot kívánok,  
 
Balázs 



2.sz.melléklet 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 
 
amely létrejött egyrészről: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselője: 
Pápai Mihály polgármester -, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről: 
 
TÓTH-MOLNÁR DERMA-OXI Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság – székhely: 2360 Gyál, Ady 
Endre utca 59., cégjegyzék száma: 13-09-103261, adószáma: 13243821-1-13, képviselője: Dr. Molnár Tímea 
(sz.. an.) (a továbbiakban: Megbízott) 
 
között a mai napon – tekintettel Gyál Város Önkormányzata Polgármesterének /2021. (VI.   ) sz. határozatára –  
az alábbi feltételek mellett: 
 

1.) Felek. 2020. október 8.  napján megbízási szerződést kötöttek egymással 2021. január 1. napjától 
kezdődően határozott 5 évre vonatkozóan háziorvosi körzet működtetése és háziorvosi feladatok 
ellátása tárgyában. Felek e szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) egyező akarattal, a mai nappal a 
következők szerint módosítják. 

 
2.) A megbízási szerződés 2. melléklet (Dr. Molnár Tímea rendelési ideje) rendelkezései helyébe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 
Hétfő  08:00  -  12:00 
Kedd  14:00  - 17:00 
Szerda  08:00  -  11:00 
Csütörtök 14:00  - 17:00 
Péntek  08:00  - 11:00 
 

Prevenciós rendelés 
 
   Kedd  17:00  - 18:00 
   Szerda  11:00  - 12:00 

Csütörtök 17:00  - 18:00 
Péntek  11:00  - 12:00 
 

3.) Jelen módosító szerződés az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen szerződés hat, 
egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek elolvasás és értelmezés 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 

Gyál, 2021. június 
 
Megbízó             Megbízott 
 
 
Pápai Mihály         dr. Molnár Tímea 
polgármester               képviselő  
 
 
Jogilag ellenjegyezte: 
 
Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyezte: 
 
Diera Éva 
irodavezető 



2.sz.melléklet 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 
 
amely létrejött egyrészről: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselője: 
Pápai Mihály polgármester -, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről: 
 
Vihánc-Med Kerámia Betéti Társaság – székhely: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 19., cégjegyzék száma: 
01-06-78616314, adószáma: 24271648-1-42, képviselője: Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita (továbbiakban: 
Megbízott) 
 
között a mai napon – tekintettel Gyál Város Önkormányzata Polgármesterének /2021. (VI.   ) sz. határozatára – 
az alábbi feltételek mellett: 
 

1.) Felek. 2013. május 30.  napján megbízási szerződést kötöttek egymással 2013. július 01. napjától 
kezdődően határozatlan időre a 4. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetése és a feladatok ellátása 
tárgyában. Felek e szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) egyező akarattal, a mai nappal a 
következők szerint módosítják. 

 
2.) A megbízási szerződés 3. mellékletének (Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita rendelési ideje) rendelkezései 

helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
 

Hétfő  08:00  -  12:00 
Kedd  15:00  - 19:00 
Szerda  08:00  -  12:00 
Csütörtök 15:00  - 19:00 
Péntek  11:00  - 15:00 

 
3.) Jelen módosító szerződés az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen szerződés hat, 

egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek elolvasás és értelmezés 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 

Gyál, 2021.  
 
Megbízó        Megbízott 
 
 
Pápai Mihály        dr. Szarvasné dr. Tarnai Rita 
polgármester       képviselő    
 
 
Jogilag ellenjegyezte: 
 
Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyezte: 
 
Diera Éva 
irodavezető 
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