
ELŐTERJESZTÉS 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. június 22-i rendkívüli ülésére 

 

Javaslat a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés megszüntetésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Komáromy Hedvig háziorvos a feladat-ellátási szerződés 10. pontjában foglaltak szerint a 

feladat-ellátási szerződést 2022. március 23. dátummal felmondta. A felmondási idő 6 hónap. 

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatása és kérése alapján a finanszírozási 

szerződés és a feladat-ellátási szerződés megszűntetésére hó végén kerüljön sor. 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel és Dr. Komáromy Hedvíg háziorvossal 

folytatott egyeztetést követően a feladat-ellátási szerződés megszűntetésének hatályát mindkét 

fél 2022. szeptember 30. napban határozza meg. 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 264/2022. (VI. 08.) határozatával döntött 

arról, hogy a gárdonyi 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátására kötött szerződés 

Dr. Komáromy Hedvig felmondása miatti megszűnését követően a gárdonyi 2. számú felnőtt 

háziorvosi körzet feladat-ellátására Dr. Ráthonyi Emese orvossal egészségügyi szolgálati 

jogviszonyt kíván kötni 2022. október 1. naptól. 

 

Dr. Komáromy Hedvig háziorvos praxisjoga megszűnéséig a körzetben a feladat-ellátás 

helyettesítéssel történik. 

A feladat-ellátás folyamatosan biztosított lesz. 

 

A fentiek miatt a Hédimed Extra Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 2483 Gárdony, 

Bóné Kálmán utca 12.) és Gárdony Város Önkormányzat között 2013. december 11. napján, 

2014. január 1. napjától határozatlan időre szólóan megkötött többször módosított feladat-

ellátási szerződést közös megegyezéssel meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hédimed Extra Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. (székhely: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 12.) és Gárdony Város 

Önkormányzat között 2013. december 11. napján, 2014. január 1. napjától határozatlan időre 

szólóan megkötött többször módosított feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel 2022. 

szeptember 30. napi hatállyal megszünteti. 

Elfogadja a mellékelt feladat-ellátási szerződést megszűntető szerződést. 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről készült szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Tóth István polgármester 

 

Gárdony, 2022. június 20. 

Tóth István 

polgármester 

 
Készítette: dr. Drdul Emília irodavezető 
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Feladat-ellátási szerződés megszüntetése 
 

Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság utca 20-22., 

Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727398, KSH statisztikai számjele: 15727392-8411-321-

07, adószáma: 15727392-2-07, képviseli: Tóth István polgármester), Egészségügyi 

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

 

másrészről: 

 

Hédimed Extra Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 12., cégjegyzékszáma: 07-09-012389, KSH statisztikai 

számjele: 13784012-8621-113-07, adószáma: 13784012-1-07, képviseletre jogosult neve: Dr. 

Komáromy Hedvig ügyvezető, a praxisjoggal rendelkező és a személyes ellátásra kötelezett 

orvos neve: Dr. Komáromy Hedvig, egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. 

Komáromy Hedvig, orvosi nyilvántartási száma: 63317), Egészségügyi szolgáltató, – 

továbbiakban: Megbízott – a továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel: 

 

Előzmény: 

 

Felek 2013. december 11. napján, 2014. január 1. napjától határozatlan időre szólóan 

feladat-ellátási szerződést kötöttek a gárdonyi 2. számú háziorvosi körzet praxisjog alapján 

történő ellátására, melyet többször módosítottak. 

 

Dr. Komáromy Hedvig a gárdonyi 2. számú háziorvosi körzet praxisjog alapján történő 

ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést felmondta, melyet Gárdony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vett. 

 

1. Felek megállapítják, hogy a feladat folyamatos ellátása érdekében az Önkormányzat 

Dr. Ráthonyi Emese orvossal egészségügyi szolgálati jogviszonyt kíván kötni 2022. 

október 1. naptól. 

 

2. Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy közös megegyezéssel a közöttük, 2013. 

december 11. napján, 2014. január 1. napjától határozatlan időre szólóan megkötött 

feladat-ellátási szerződést 2022. szeptember 30.-i hatállyal megszüntetik. 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen szerződés megszüntetést a …./2022. 

(VI. 22.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Felek jelen feladat-ellátási szerződés-megszüntetést – mely 5, egymással mindenben egyező, 

eredeti példányban készült és 2 oldalból, 2 pontból áll – annak elolvasása és közös 

értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt, minden kényszertől mentesen, helyben hagyóan aláírták.  

 

Gárdony, 2022. június 22. 

 

 Gárdony Város Önkormányzat Hédimed Extra  

  Egészségügyi és Szolgáltató  

  Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Megbízó képviseletében eljárva: Megbízott képviseletében eljárva: 

 

 

 /: Tóth István :/ /: Dr. Komáromy Hedvig :/ 

 polgármester ügyvezető 
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Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1.)   2.) 

Név: ………………………………… Név: ………………………………… 

Szig.szám: ………………………….. Szig.szám:…………………………... 

Lakcím: …………………………….. Lakcím: …………………………….. 

Aláírás: …………………………….. Aláírás: ……………………………... 

 

 

 


