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Feladatellátási előszerződés 
 

amely létrejött egyrészről 

Dorog Város Önkormányzata, mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv 

cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81 

adószám: 15729741-2-11 

képviselő neve: dr. Tittmann János 

továbbiakban, mint Megbízó 

 

másrészről 

név: Medico csoport Bt. 

cím: 2500 Esztergom, Pifkó Péter u. 2. 

adószám: 26713379-1-11 

cégjegyzékszám: 11-06-011393 

ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: dr. Jánosi Olivér 

képviseli: dr. Jánosi Olivér 

mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 

a továbbiakban: Szolgáltató 

 

A továbbiakban együttesesen szerződő felek között- alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételekkel. 

1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, az önkormányzat 

kötelező feladatkörébe tartozó, dorogi 1. számú gyermek háziorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel végzendő alapellátási feladatainak a teljes körű ellátására 

vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § szerinti 

feladat-ellátási szerződés megkötése. 

2. A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét a Nemzeti Egészségbiztosítási 

alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól teljesíti. 

3. Megbízó határozatlan időre, de legalább 5 évre Szolgáltatóval feladatellátási 

szerződést kíván kötni a dorogi 

4.  1. sz. gyermek háziorvosi körzet ellátására, amennyiben az egészségügyi szolgáltató a 

praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja. 

5. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

tv. 6:73 § alapján a feladatellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek 

teljesülését követően, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig kötelesek megkötni. 

6. Dr. Jánosi Olivér jelen előszerződés az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 

23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez 

csatolja. 



7. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megkötendő feladat-ellátási szerződésben 

rögzítik a feladatellátás részletes feltételeit, mely jelen szerződés mellékletét képezi.  

8. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a feladatellátási 

szerződésmegkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik 

fél a Ptk. 6:73 § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását. 

9. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6.73 § (3) 

bekezdésben meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt 

feltételek hiánya esetén. 

10. jelen előszerződés 2020. május 31-ig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a 

Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 

11. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

12. Jelen előszerződés 4 példányban készült, melyet Dorog Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a……. sz. határozatával hagyott jóvá. 

 

 

 

Dorog, 2020.  

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………… 

 

dr. Tittmann János polgármester                 dr. Jánosi Olivér 

  Dorog Város Önkormányzata     Medico Csoport Bt. 

                  Megbízó                Megbízott 


