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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdése értelmében a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint a 
szociális szolgáltatások és ellátások kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok. 
„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkor-
mányzati feladatok különösen: 

- gyermekjóléti ellátások és szolgáltatások; 
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 

meg.” 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 
törvény 21. § -a iktatta be a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény módosítását (továbbiakban: Gyvt.), melynek következtében a járásszékhely tele-
pülési önkormányzat kötelező feladata 2016. január 1. napjától a család –és gyermekjóléti 
központ működtetése, illetve ahol ilyen önálló intézmény nem működik, annak  létrehozása. 
21. § (1) A Gyvt. a 40. § -t követően a következő alcím címmel és 40/A. § -sal egészült ki: 
 
„Család –és gyermekjóléti központ 
40/A. § (1) Család –és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a 
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézmény-
ként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. 
(3) Gyermekjóléti szolgálatot állami fenntartó, egyházi fenntartó és nem állami fenntartó is mű-
ködtethet. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására a települési önkormányzat egyházi 
fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.”(2015. évi CXXXIII. tv.) 
23. § (1) A Gyvt. 94. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: 
„(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati 
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi ön-
kormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekinte-
tében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szol-
gálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkor-
mányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormány-
zati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.” 
(2) A Gyvt. 94. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a me-
gyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működ-
tetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás 
lakosságára terjed ki.” (2015. évi CXXXIII. tv.) 
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Tehát a Gyvt. 2016.01.01-i állapota szerint már nemcsak a negyvenezernél több lakosú 
településeken kötelező működtetni, hanem minden járásszékhely településen, így új 
intézményformaként jelenik meg a Család– és Gyermekjóléti Központ. 
A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok integrációjával létrejövő család –és 
gyermekjóléti szolgálatok általános segítő feladatokat látnak majd el, mind a gyermekjó-
léti szolgáltatás tekintetében. 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai pontosításra kerülnek, mivel 
egyes feladatok a járásszékhely településeken létrejövő család –és gyermekjóléti köz-
pontokhoz kerülnek. 
Tájékoztatom a tisztelt Testületet, hogy az integráltan létrejövő szolgáltatás település-
szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az ellátandó terület nagysága (já-
rás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal. Ezt a feladatot a Nyugat-
Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás (továbbiakban: Társulás) to-
vábbra is ellátja. 
Az új feladatmegosztás a következők szerint fog alakulni: 

- települési önkormányzat: lakóhely szintű minimumszolgáltatás, általános segítő 
feladatok biztosítása család –és gyermekjóléti szolgáltatás 

- járásszékhely települési önkormányzat: család –és gyermekjóléti központ, 
amelyhez delegálásra kerül a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek vé-
delmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása. 
Ezen feladatokhoz speciális szaktudással rendelkező szakember bevonása 
szükséges (pl. jogi tájékoztatás, pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, 
családterápia). A központoknak szakmai támogatást kell majd nyújtaniuk az ellá-
tási területükön működő család –és gyermekjóléti szolgáltatások számára. Já-
rásszékhely települési önkormányzat illetékességi területe kiterjed a járást alkotó 
települések lakosságára. 

„(4) Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2016. január 1 –jétől kizárólag egy 
szolgáltató keretében működtethető. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására 
2016. január 1 –jétől a települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami 
fenntartóval ellátási szerződést nem köthet. 
(5) A települési önkormányzat 215. október 31 –éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve 
a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e 
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat 2015. no-
vember 30 –áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellá-
tásának a 2016. január 1 –jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása mód-
járól. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (4) bekezdésben 
foglaltak biztosításához szükséges módosítást 2015. november 30 –áig kérelmezi. Ha a 
fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, 
mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilván-
tartásba.” (Gyvt. 174. § (4) és (5) bek.) 
 
Család –és gyermekjóléti központ 
Család –és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a já-
rásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intéz-
ményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként mű-
ködik. 
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bekez-
dése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl 
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a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségé-
nek megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló 
egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében 
biztosít 
aa) utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát, 
ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 
62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást 
ac) – ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát, 
ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 
af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, 
b a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcso-
lódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet  lát el, amelynek keretében 
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetett-
ség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 
bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelem-
be vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyer-
mek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő 
kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, valamint a 
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és meg-
szüntetésére, 
bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel 
a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek meg-
előző pártfogását, 
bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez 
– az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 
intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremté-
séhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 
be) utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő 
visszailleszkedéséhez, 
bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgon-
dozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni 
formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: 
pénzfelhasználási tervet) készít, 
c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára. 
 
A feladat ellátására, vagyis Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozására két lehető-
ség adódik. 
1./ Rétság Város önállóan alapít egy új intézményt. Ehhez szükséges az 55/2015. 
(XI.30.) EMMI rendelet szerint legalább 1 intézményvezető és 6 fő családsegítő és 3.5 
fő tanácsadó/esetmenedzser és 2 fő szociális asszisztens. Továbbá kellenek a szüksé-
ges helyiségek, véleményünk szerint legalább hat darab. 
 
2./ A Város feladat ellátási szerződést köt a Társulással, ha a Társulási Tanács ezt el-
fogadja. 
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Rétság Város ehhez a központi költségvetésből 13.8 Mft működési normatívát és 2 mFt 
egyszeri kialakítási költséget. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2015. december 1.  
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa: 
 

- nincs 
 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- szöveg szerint. 

 
 
4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (XII. 18.) KT határozat 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Család- és 
Gyermekjóléti Központot önálló intézményként hozza létre. 
Határidő: 2016.01.01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

B változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Család- és 
Gyermekjóléti Központ feladatait ellátási szerződéssel kívánja megoldani. 
Határidő: 2016.01.01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz, de a törvény 
végrehajtásának komoly, az önkormányzatot érintő pénzügyi következményei lesznek. 
 
 
                                                                          dr. Varga Tibor      Fodor Rita 
                                                                                 jegyző         jegyző ált. hely. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELADATBAN FELMERÜLT ÚJ FELADATOK, PROBLÉMÁK 
KEZELÉSE 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. december 08-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A kistérség megszűnését követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a házi segítségnyúj-
tás kötelező önkormányzati feladatot saját dolgozók alkalmazásával kívánja megoldani. Az át-
vételkor 2 fő gondozónői státusz került biztosításra.  
 
A zökkenőmentes feladatátvételt követően több probléma merült fel a feladatellátás során: 

- adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, 
- tartós betegség, 
- szabadságok kiadása miatti helyettesítés, 
- napi dokumentációk vezetése. 

 
A gondozónők munkájával kapcsolatban kb. egy éve egy hozzátartozó jelezett problémát. Az 
utóbbi időben azonban előfordult az is, hogy a gondozottaktól tudtuk meg, hogy a gondozónő 
nem jelent meg, mint utóbb kiderült betegség miatt. A minap a helyettes gondozónő - munkálta-
tó egyeztetés nélkül - jelentette be, hogy azonnali hatállyal felmond. Több estben a közvetlen 
környezet nem érti meg, hogy az év minden napján, napi 24 órában nem biztosíthatjuk a szol-
gáltatást, az ilyen állapotú ellátott már intézményi ellátást igényel.  
 
A feladatellátással kapcsolatos előterjesztést a továbbiakban három részre bontom: 
 

- I. tartós betegállomány miatti párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése 
- II. Jogszabályváltozás miatt szakértő igénybevételének szükségessége 
- III. Csatlakozás a Nagyoroszi székhelyű társuláshoz. 

 
I. tartós betegállomány miatti párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése 

 
A jelenleg állományban lévő 1 fő gondozónő tartósan betegállományban van. A betegállomány 
időtartama igen hosszú is lehet. A gondozónő elmondása alapján vélhetően a betegállomány 
lejártakor sem tudja majd feladatait ellátni. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az ellátotti 
létszámhoz 2 fő szakképzett gondozónő szükséges (egy gondozónő maximum 9 ellátottat láthat 
el). 2016. évtől jogszabályi változás lesz. A házi segítségnyújtás két részre válik:  

a) szociális segítésre lesznek jogosultak azok az ellátottak, akik alacsony szükséglet kielé-
gítésére szorulnak, 
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b) személyi gondozásra lesznek jogosultak azok az ellátottak, akik intenzív szükséglet ki-
elégítésére szorulnak. 

 
A szociális segítséget nyújtó dolgozónak nem kell szakképesítéssel rendelkeznie, a személyi 
gondozást végző dolgozó szociális vagy egészségügyi szakképesítéssel kell rendelkezzen. A 
szakképzett dolgozó végezhet szociális segítési munkát is. Az ellátottak besorolására a ponto-
zás eredményét követően kerülhet sor. A pontozást követően lehet olyan ellátott is, aki nem 
lesz jogosult az ellátásra. 
 
Gondozottak számának alakulása: 
 

I. gondozónő 
 
Gondozott 2015. január 1-i állapot 2015. november 30-i állapot 
1 napi ½ óra napi ½ óra 
2 napi ½ óra napi ½ óra 
3 napi ½ óra napi ½ óra 
4 napi ½ óra augusztus hóban elhunyt 
5 napi 1 óra március hóban elhunyt 
6 napi 1 óra május hóban elhunyt 
7 - napi ½ óra 
8 heti 3 nap x 1 óra heti 3 nap x 1 óra 
9 heti 2 nap x 1 óra heti 2 nap x 1 óra 
10 heti 1 nap x 1 óra heti 1 nap x 1 óra 
11 heti 3 nap x 1 óra heti 3 nap x 1 óra 
12 havi 2 x 2 óra havi 2 x 2 óra 
13 - napi ½ óra 
14 - napi ½ óra 
 

II. Gondozónő  
 

Gondozott 2015. január 1-i állapot 2015. november 30-i állapot 
1 napi ½ óra napi ½ óra 
2 heti 4 nap i ½ óra heti 4 nap i ½ óra 
3 napi ½ óra - 
4 napi ½ óra napi ½ óra 
5 napi 1 óra napi 1 óra 
6 napi 1 óra napi 1 óra 
7 napi 1 óra napi 1 óra 
8 napi ½ óra - 

 
A tartós betegállomány miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a párhuzamos foglal-
koztatást engedélyezni szíveskedjen.  
 

- II. Jogszabályváltozás miatt szakértő igénybevételének szükségessége 
 
Az ellátottak állapotának felméréséhez a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 1. számú melléklete 
tartalmaz szempontrendszert. A szempontrendszer az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet rendel-
kezése alapján módosul. A módosítás figyelembevételével december 31. napig minden ellátott 
ellátási szükségletét felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat elvégzéséhez szakértő bevonása szük-
séges. Szabó Ágnes nagyoroszi intézményvezető vállalta a felülvizsgálat elvégzését. A 2015. 
évi költségvetés szakértő díjazására fedezetet biztosítja. 
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- III. Csatlakozás a Nagyoroszi székhelyű társuláshoz. 
 
A bevezető részben felmerült problémák, a folyamatos jogszabályváltozások, a külön szakmát 
jelentő szolgáltatás miatt ismételten kezdeményezzük a társuláshoz történő csatlakozási lehe-
tőség tárgyalását. A feladat ellátása jelenleg is csak jelentős összegű önkormányzati támoga-
tással látható el. A jogszabályváltások, a szakmában való járatlanság miatt könnyen állami tá-
mogatásra való jogosultságunk veszélybe kerülhet. A csatlakozással megoldhatóvá válna a 
szükséges helyettesítés megoldása is. Támogató döntés esetén kezdeményezzük dolgozónk, 
dolgozóink áthelyezéssel történő továbbfoglalkoztatását. A feladatra kapott működési engedé-
lyünket visszaadjuk, az ellátottakkal megkötött szerződéseinket felmondjuk. A feladatellátással 
kapcsolatos folyamatos problémák megoldása értelmetlenül jelentős munkaidőt von el három 
kolléganőmtől. A feladatellátás ugyanakkor nagyon érzékeny területet érint. Mindenképp a 
szakmában jártas irányítást, állandó, megbízható gondozónői személyzetet igényel.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 01.  
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi határozatát:  
106/2013. (IV.26.) számú KT határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátásai-
nak lehetőségéről készített előterjesztést. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2013. július 1. naptól nem kívánja fenntartani. Rétság 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtást, mint kötelező önkormányzati 
feladatot 2013. július 1. naptól önállóan kívánja ellátni. A feladat ellátásával a Polgármesteri 
Hivatalt bízza meg. A feladatátvétellel kapcsolatban módosítani kell a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szakfeladat rendet tartalmazó függelékét. A feladatátvételről egyeztetni kell a Kis-
térség Szociális Ellátó Központjával. A működési engedély megkéréséhez szükséges lépéseket 
– ellátandó feladat felmérése, munkáltatói előkészítések - haladéktalanul meg kell tenni, a mű-
ködési engedélyt meg kell kérni.  
 
Határidő: 2013. június 30.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester: ellátandó feladatok felmérése 
             Tömör Józsefné jegyző: SZMSZ függelékének módosítása. 
 

 
87/2015. (V.22.) számú határozat 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján nem járul hozzá a 
csatlakozáshoz a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társuláshoz.  
Határidő: 2015. június 1. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Mezőfi Zoltán  sk.                                                                   Dr. Varga Tibor sk. 
 alpolgármester                                                                                  jegyző 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
I/A 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2015. (XII.08.) KT. HATÁROZATA 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a házi segítségnyújtás kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges párhuzamos foglalkoztatás engedélyezéséről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy tartós betegállomány miatt, a biztonságos feladatellátás 
érdekében 1 fő közalkalmazott határozatlan időre, heti 40 óra munkavégzési kötelezettséggel 
kinevezésre kerüljön.  A dolgozó bér és járuléköltségét a 2016. évi költségvetésben ütemezni 
kell. 
 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

I/B 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.08.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a házi segítségnyújtás kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges párhuzamos foglalkoztatás engedélyezéséről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy tartós betegállomány miatt, a biztonságos feladatel-
látás érdekében 1 fő közalkalmazott határozatlan időre, heti 40 óra munkavégzési kötelezett-
séggel kinevezésre kerüljön.   
 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

II 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.08.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a házi segítségnyújtás kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges állapotfelméréshez szakértő igénybevételéről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért Szabó Ilona Ágnes szakértő megbízásával az 55/2015. (XI.30.) 
EMMI rendelet szerinti feladatok elvégzésére. A határozat mellékletét képező megbízási szer-
ződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megbízási szerződés alá-
írására.  
 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
III/A 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2015. (XII.08.) KT. HATÁROZATA 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a házi segítségnyújtás kötelező 
feladat társulási formában történő biztosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület legkorábban 2016. január 1. naptól a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgál-
tató Központhoz történő csatlakozással kívánja a házi segítségnyújtást biztosítani. 
 
Utasítja Dr. Varga Tibor jegyzőt az előkészítési feladatok elvégzésére.  
 
Határidő: 2015. december 09., majd a feladatátadásig folyamatos 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

III/B 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.08.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a házi segítségnyújtás kötelező 
feladat társulási formában történő biztosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást továbbra is önállóan kívánja biztosítani. 
 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
 
 
Szám:         /2015/114. 
 
 

Megbízási szerződés 
 
 
 
mely  létrejött  Rétság  Város  Önkormányzata  /  Rétság,  Rákóczi  u.  20.,  képviseli  Hegedűs  Ferenc 
polgármester/‐  mint  Megbízó,  valamint  Szabó  Ilona  Ágnes  /Anyja  neve:  Szabó  Ilona,  
Balassagyarmat, Szontágh Pál út 40. szám alatti lakos/, mint Megbízott között a házi segítségnyújtás 
szakértői  tevékenységének  55/2015  (II.30.)  EMMI  rendeletének  szempontrendszere  alapján  a 
feladatot végezze el. 
 

1.  Megbízott  2015.12.09.  napjától  2015. december  31.  napjáig  határozott  idejű megbízásban 
ellátja a megjelölt feladatokat. 

 
2.  Az iratátadás 2016.‐január 15‐ig történjen meg 

 
3.  A  feladatok ellátásáért Megbízott számlája alapján a Megbízó bruttó 136.000 Ft –ot  fizet a 

megbízottnak. 
 

4.  Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 

 
 
Rétság,2015‐12‐07 
 
 
 
     Szabó Ilona Ágnes                Hegedűs Ferenc 

  Megbízott                                                                               polgármester ‐ Megbízó   
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www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó  Előterjeszti:Hegedűs Ferenc polgármester 

SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN DOLGOZÓK KIEGÉSZÍTŐ PÓTLÉKA  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december    08 -i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 16/2014. (II.3.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-
nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet módosítása alapján, azon közalkalmazottat,-aki a beso-
rolása alapján jogosult rá - ágazati pótlék illeti meg. 
 
A rendelet alapján Rétság Város Önkormányzatánál jelenleg kettő fő jogosult ágazati pótlékra. 
 
A szociális ágazati pótlékra a támogatás a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Ál-
lamháztartás Irodájánál igényelhető 2015. december 8-ig. A visszaigényléssel érintett időszak 
2015.01.01.-2015.12.31. 
A többlet normatíva igényléssel élni kívánunk, az elszámolás feltétele az, hogy a dolgozónak a 
járandóság kifizetésre kerüljön. 
 
2015. évre 165.600 Ft pótlék és 44.712 Ft járulékkal növelt pótlék kifizetésre igényelhetünk 
210.312 Ft támogatást.   
 
A 2015. évi költségvetésben sem a pótlék kiadási sem az állami támogatás bevételi összege nem 
szerepel, mindkettőt kedvező döntés esetén pótelőirányzatként kell biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a többletfede-
zetet engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
 
Rétság, 2015. december 07. 
 
 
                                                                                                                 Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                     polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( XI.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális ágazatban dol-
gozók kiegészítő pótlékának többlet előirányzatairól készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért a többletjuttatás állami támogatás terhére történő kifizetésé-
vel. A 2015.01.01.-2015.12.31. időszakra vonatkozó 165.600 Ft pótlék és 44.712 Ft kifize-
tését, a 210.312 Ft állami támogatás igénylését jóváhagyja. 
 
A pótlék és járulékvonzatát a 2016. évi költségvetésben ütemezni kell. 
 
Határidő: 2015. december 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
                                              
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

                                                                   



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese                        

Finanszírozási szerződés újrakötése 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 08-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár októberben tájékoztatott arról, hogy a finanszírozási 
szerződéseket az általános szerződési feltételek alkalmazásával újra kell kötni.  
 
A szerződés-tervezetek megérkeztek, az előterjesztéshez csatolom.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 01.  
                                                                                                             
 
                                                                                                             Fodor Rita 
                                                                                                 jegyző általános helyettese 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  
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4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.08.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásához szükséges finanszírozási szerződés 
újrakötésének szükségességéről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza He-
gedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















1 
Országos Egészbiztosítási Pénztár – Általános Szerződési Feltételek 

Hatályos: 2016. január 1. 

 
 

Az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

gyógyító-megelőző ellátások 
Egészségbiztosítási Alap terhére történő finanszírozására 

 

 
Preambulum 

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (a továbbiakban: Finanszírozó), valamint a gyógyító-megelőző egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató, 
Finanszírozó és Szolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek) alapvető jogait és 
kötelezettségeit, valamint együttműködésük kereteit tartalmazza.  
 
A gyógyító-megelőző szolgáltatások nyújtására és annak finanszírozására irányuló 
szerződések esetén a szerződéskötés feltételeit, a Szolgáltató és a Finanszírozó alapvető 
jogait és kötelezettségeit a mindenkor hatályos egészségügyi, egészségbiztosítási és a 
vonatkozó jogszabályok, valamint a szakmai szabályok határozzák meg. E tényre figyelemmel 
– a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseken túl – az ÁSZF részét képezi valamennyi,     
gyógyító-megelőző szolgáltatások nyújtására és annak finanszírozására irányuló jogszabályi 
rendelkezés és szakmai szabály.  
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. A Finanszírozó a finanszírozási szerződéseket belső szervezeti egységei 
közreműködésével köti meg és módosítja. A szerződéskötésben közreműködő belső 
szervezeti egységet a szolgáltatás nyújtásának helye alapozza meg, mely elsődlegesen a 
Szolgáltató működési engedélye szerinti telephelye. Ha a Szolgáltató tevékenységét több 
megyét érintő telephelyen végzi, úgy az a szervezeti egység közreműködik, ahol a 
Szolgáltató központi ügyintézésének helye (ennek hiányában székhelye) található.  
 

2. A Felek – ellenkező megállapodás hiányában – a finanszírozási szerződést határozatlan 
időtartamra kötik. Adott szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételek hiányossága 
esetén, az azok pótlására az egészségügyi államigazgatási szerv által előírt, vagy a 
Szolgáltató által vállalt határidőre figyelemmel, határozott időre is köthető finanszírozási 
szerződés. 

 

3. A finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja – ellenkező megállapodás hiányában 
– a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap első napja. Amennyiben a 
finanszírozási szerződés megkötésének napja a hónap első napja, a finanszírozási 
szerződés annak megkötésével egyidejűleg lép hatályba.  
 

4. A finanszírozási szerződés tartalmát képezik:  

a) a mindenkor hatályos ÁSZF, továbbá  

b) a Szolgáltatóval - az ÁSZF elfogadásával - kötött finanszírozási szerződésben foglalt 
rendelkezések. 
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5. Finanszírozási szerződés csak olyan – az ÁSZF rendelkezéseit elfogadó – Szolgáltatóval 
köthető, amely az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető egészségügyi 
szolgáltatások nyújtására jogosító jogerős vagy azonnal végrehajtható működési 
engedéllyel rendelkezik és megfelel minden, a jogszabályokban foglalt szerződéskötési 
feltételnek. 
 

6. A Felek a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.  

 
II. A szerződés tárgya 

 
7. A finanszírozási szerződés tárgya a Felek által aláírt finanszírozási szerződésben 

meghatározott, az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető gyógyító-megelőző 
ellátások (a továbbiakban: szolgáltatás) Szolgáltató általi nyújtása, illetve a szolgáltatás 
Finanszírozó részéről történő finanszírozása. 
 

III. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

8. A Szolgáltató köteles a szolgáltatásokat a finanszírozási szerződésében vállalt, illetve a 
jogszabályban előírt időtartamban és módon folyamatosan biztosítani.  
 

9. A Szolgáltató havonta a finanszírozásra jogosító jogcímen jelentett és elszámolható 
szolgáltatások után, illetve egyes ellátási területeken a finanszírozási szerződésben 
rögzített, a finanszírozás alapjául szolgáló adatok alapján a jogszabályban meghatározott 
elszámolási szabályok szerinti díjra (a továbbiakban: finanszírozási díj) jogosult.  

 
10. A Szolgáltató köteles a szolgáltatások rendelési helyeinek bejáratánál, mobil szolgáltatás 

esetén a gépjárművön, jól látható helyen feltüntetni, hogy „A társadalombiztosítás 
egészségügyi szolgáltatásaira szerződött rendelés (illetve intézet, illetve szolgálat)”.          
A Szolgáltató köteles a szolgáltatások rendelési/igénybevételi helyeinek bejáratánál a 
jogosultak számára jól látható helyen kifüggeszteni a jogszabály előírása szerinti és a 
szerződésében meghatározott egyéb információkat; különösen hivatalos nevét, a 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatás működési engedélyben meghatározott ellátási 
formáját, az engedélyezett egészségügyi szakmát, egészségügyi tevékenységet, a 
rendelési időt (vagy a folyamatos betegellátás tényét), a jogosultak számára történő 
rendelkezésre állás idejét, valamint amennyiben egészségügyi ellátást a betegek számára 
térítés ellenében is végez, úgy a térítési díjakat, illetve a jogszabályban megállapított 
részleges vagy teljes térítési díjakat.  
 

11. A Szolgáltató köteles a Finanszírozónak előzetesen bejelenteni a szerződött egészségügyi 
szolgáltatás mellett azonos helyszínen, ám eltérő működési időben, nem a finanszírozási 
szerződés alapján finanszírozott egészségügyi szolgáltatás (a továbbiakban: szerződésen 
kívüli egészségügyi szolgáltatás) nyújtását. Azonos helyszín esetén köteles a rendelési 
hely bejáratánál lévő információs táblán a szerződött szolgáltatás és az egyéb, 
szerződésen kívüli egészségügyi szolgáltatás körét és rendelkezésre állási idejét 
egyértelműen és jól láthatóan elkülöníteni. E kötelezettség vonatkozik a működési hely 
más szolgáltató számára történő biztosítására is. Ezen szolgáltatások a jogosultak 
szerződés szerinti ellátását és egyéb érdekeit nem veszélyeztetheti.  
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12. A Szolgáltató jogosult a szerződött szolgáltatási tevékenységet végző orvosait – 
szakképesítésük alapján, feladataik ellátásához szükséges mértékben, ezen belül az általa 
külön meghatározandó feltételekkel – feljogosítani, a szakképesítési és szakmai előírások 
maradéktalan figyelembe vételével, az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
egészségügyi szakellátásokra történő beutalásra, a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, 
illetve a gyógyászati ellátás támogatással az arra jogosult részére történő rendelésére, 
valamint a táppénzfizetés alapjául szolgáló keresőképesség elbírálására és igazolására. Az 
orvos(ok) személyére (családi név és utónév, orvosi bélyegző száma) és a jogosultságára 
vonatkozó adatokat, valamint  az abban bekövetkezett változásokat a Szolgáltató köteles 
a  Finanszírozónak – a Finanszírozó által biztosított elektronikus felületen – bejelenteni. 
Bejelentés hiányában a jogosultság nem gyakorolható. Amennyiben a Finanszírozó egyéb 
hivatalos formában tudomást szerez az orvosok működésére vonatkozó változásokról, 
úgy azt jogosult a nyilvántartó rendszerben rögzíteni. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy 
a jelen pontban meghatározott adatait – bármilyen változás esetén – minden hónap           
5. napjáig a Finanszírozó részére köteles bejelenteni.  

 
13. A Szolgáltató jogosult – a Finanszírozónak történő előzetes bejelentést követően – 

közreműködő igénybevételére.  Ha a Szolgáltató a finanszírozási szerződésében foglalt 
szolgáltatások nyújtásához másik egészségügyi szolgáltatót vesz igénybe, akkor a 
közöttük létrejött, közreműködésre irányuló szerződésben a közreműködőnek 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Finanszírozó számára biztosítja mindazokat az 
ellenőrzési jogokat, amelyek a Finanszírozót a vele szerződött szolgáltatóval szemben 
megilletik és teljesíti mindazon kötelezettségeket, melyek a szerződött Szolgáltatót a 
Finanszírozóval szemben az ellenőrzés során terhelik. A Szolgáltató a közreműködő 
tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. Szolgáltató köteles a közte és a 
közreműködő között létrejövő szerződés megkötéséről a Finanszírozót haladéktalanul 
tájékoztatni, valamint a Szolgáltató köteles megküldeni a Finanszírozó részére a 
közreműködő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatónak a Finanszírozó 
ellenőrzésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit ismeri és azt magára nézve 
kötelezőnek elfogadja. A nyilatkozat hiányában a Finanszírozó jogosult a közreműködővel 
ellátandó szolgáltatás vonatkozásában a finanszírozási szerződés megkötését, illetve a 
már megkötött finanszírozási szerződés módosítását megtagadni. A Szolgáltató köteles 
továbbá a közreműködő tevékenységének megkezdését megelőzően a Finanszírozónak 
átadni a közreműködő működési engedélyét, valamint ha a jogszabály kivételt nem tesz, 
a közreműködő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint átlátható 
szervezetnek minősül.  
 

14. A Szolgáltató köteles a jogszabályokban foglaltak alapján az ellátás-igénybevételi 
jogosultságot ellenőrizni és ennek eredményéről a szolgáltatást igénybevevőt 
tájékoztatni, de az ellenőrzés eredményére való hivatkozással a szerződött szolgáltatások 
nyújtását nem tagadhatja meg. A Szolgáltató tudomással bír a jogviszony ellenőrzésére, 
illetve annak elmaradására vonatkozó jogszabályi előírásokról.  

 

15. A Szolgáltató a szolgáltatások térítésmentes – jogszabályban meghatározott 
szolgáltatások esetében részleges térítés ellenében történő – nyújtását nem tagadhatja 
meg azon jogosult részére, aki a területi ellátási kötelezettségébe tartozik, illetve akinek 
ellátására területileg nem kötelezett, de az ellátását vállalta. 
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16. Amennyiben a Szolgáltató az adott időben, illetve helyen nem rendelkezik a szakmailag 

indokolt ellátás nyújtásához szükséges feltételekkel, köteles a jogosultat – a Finanszírozó 
és az egészségügyi államigazgatási szerv egyidejű értesítése mellett – erről tájékoztatni, 
egyben meghatározva számára a legközelebbi – a kötelező egészségbiztosítás keretében 
finanszírozott – igénybevételi lehetőséget is. 
 

17. A Szolgáltató köteles az általa nyújtott szolgáltatásokról a jogszabályban meghatározott 
adattartalmú nyilvántartásokat vezetni. 

 

18.  A finanszírozási díj a szolgáltatások fedezetéül szolgál és azt a vonatkozó jogszabályok 
szerint a Szolgáltató köteles elkülönítetten kezelni, illetve annak felhasználását olyan 
bizonylatokkal igazolni, amely megfelel a vonatkozó jogszabályban a közpénzek 
felhasználásával kapcsolatos bizonylatokkal szemben támasztott követelményeknek,  
valamint olyan módon nyilvántartani és tovább részletezni, hogy abból a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott – közpénzek felhasználására vonatkozó – adatok 
rendelkezésre álljanak. 
 

19. A Szolgáltató a jogszabályban meghatározott feltételek szerint jogosult évente egyszeri, 
kamatmentes működési költségelőleget igényelni. A Szolgáltató a finanszírozási 
szerződés hatálya alatt esedékessé váló finanszírozási díjból harmadik személy javára 
történő engedményezésre a vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek szerint jogosult.   
 

20. A Szolgáltató köteles a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeit a jogszabályban 
előírt határidőben a Finanszírozó felé teljesíteni. A Szolgáltató köteles minden olyan 
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni a Finanszírozó felé, amelyet jogszabály 
számára kötelezően előír.  

 

21. A Szolgáltató köteles a szolgáltatással összefüggő, pályázat vagy jogszabályi kötelezettség 
alapján nyilvántartott, a Finanszírozó feladatainak ellátásához szükséges további adatokat a 
Finanszírozó írásbeli felhívására, az abban meghatározott határidőre megküldeni.  
 

22. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtása során, azonos helyen és 
működési időben nem közfinanszírozott egészségügyi ellátást nem nyújthat. 
 

IV. A Finanszírozó jogai és kötelezettségei 
 

23. A Finanszírozó a vonatkozó jogszabályok szerint köteles a Szolgáltató által jelentett 
ellátási esetek, illetve egyes ellátási területeken a finanszírozási szerződésben rögzített, a 
finanszírozás alapjául szolgáló adatok alapján a finanszírozási díjat megállapítani és azt a 
jelentés leadásának hónapjában, vagy amennyiben a jogszabály másként rendelkezik, a 
jogszabály által meghatározott időben a mindenkor hatályos, az államháztartás működési 
rendjére vonatkozó jogszabályi előírások szerint utalványozni a Szolgáltató részére. 
Finanszírozó köteles az elszámolt Szolgáltatásokról és a finanszírozás keretében 
folyósított díjakról – a jogszabályban meghatározott módon – a Szolgáltatót havonta 
értesíteni. 
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24. Amennyiben a Finanszírozó a Szolgáltató részére járó havi finanszírozási összeg 
utalványozását nem a Szolgáltató hibájából külön jogszabályban meghatározott 
határidőig nem teljesíti, a határidő lejártát követő naptól köteles a Szolgáltató részére a 
Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az Egészségbiztosítási Alap ellátási 
költségvetés egyéb kiadásai terhére késedelmi kamatot fizetni, amennyiben a kamat 
összege meghaladja az 1000 forintot. 
 

25. A Finanszírozó jogosult a jogszabályban meghatározott tételes elszámolás alá eső 
eszközöket, implantátumokat, hatóanyagokat – a finanszírozás részeként – természetben 
biztosítani. 

 
V. Az elszámolás szabályai 

 
26. A Szolgáltató köteles a jogszabályban meghatározott időpontig az általa nyújtott, a 

finanszírozás alapjául szolgáló Szolgáltatásokról rejtjelezéssel védett adatátviteli vonalon 
a megadott formátumban (rekordkép) adatot szolgáltatni (a továbbiakban: jelentés) a 
Finanszírozó részére. A Szolgáltató felel az általa megküldött jelentésben foglaltak 
valódiságáért. 
 

27. A Finanszírozó köteles a jelentésről rejtjelezéssel védett adatátviteli vonalon az adott 
ellátási forma szerinti kísérőjegyzéknek megfelelő adattartalmú visszaigazolást küldeni a 
Szolgáltató részére.  
 

28. Teljesítményként a finanszírozási szerződésben meghatározott és ténylegesen teljesített 
szolgáltatás számolható el a Társadalombiztosítási Azonosító Jel feltüntetésével, 
amennyiben annak megtérítésére jogszabály alapján a Finanszírozó köteles.  Ismeretlen, 
Társadalombiztosítási Azonosító Jellel és a személyi azonosítására szolgáló adatokkal sem 
rendelkező személy ellátása esetén a jelentés megküldése és a finanszírozási díj 
utalványozása a jogszabályban meghatározott feltételek szerint történik. 
 

29. A Szolgáltatónak az adathiány pótlására, illetve a már beküldött hibás adatok javítására 
és az azokon alapuló elszámolásra a jogszabályban meghatározott határidők szerint van 
lehetősége. 
 

30. Amennyiben a Finanszírozó tévesen utal a Szolgáltató részére finanszírozási összeget, 
jogosult azt a téves utalás megállapításától számított hat hónapon belül a Szolgáltató 
finanszírozási díjából egy összegben vagy több részletben levonni. 

VI. Ellenőrzés 

31. A Finanszírozó a hatályos jogszabályok alapján jogosult szakmai, pénzügyi és komplex 
ellenőrzésre a szerződéses időszakra, valamint jogosult jellege szerint befogadási vagy 
folyamatba épített ellenőrzésre, cél- vagy átfogó (tételes) ellenőrzésre, valamint záró 
illetve utóellenőrzésre, továbbá jogosult:  

a) a szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek vizsgálatára – ideértve a 
helyszíni ellenőrzést is, 
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b) a biztosított ellátására vonatkozó dokumentumokba és az elszámolás alapjául 
szolgáló nyilvántartásokba való betekintésre,  

c) a külön jogszabályban foglaltak szerint a biztosított vizsgálatára,  

d) a biztosított ellátása orvosszakmai indokoltságának felülvizsgálatára, 

e) ellenőrizni a Szolgáltató által jelentett ellátások valódiságát, 

f) ellenőrizni a finanszírozott szolgáltatások elszámolási rendjét, az elszámolások 
valódiságát, a folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi 
szabályszerűségét, a számviteli bizonylatok és a könyvviteli nyilvántartás alapján, 

g) vizsgálni minden egyéb olyan tényt, körülményt vagy adatot, amely az 
Egészségbiztosítási Alap bevételeit vagy kiadásait érinti, 

h) ellenőrizni a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások 
rendelésére vonatkozó előírások maradéktalan betartását, 

i) ellenőrizni minden olyan tényt, amelynek ellenőrzésére a jogszabály a 
Finanszírozót feljogosítja. 

 
32. A Szolgáltató köteles az ellenőrzés során a Finanszírozóval együttműködni, szükség 

szerint a helyszíni szemlét és a szükséges iratokat, dokumentációkat határidőre 
biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségének a közösen egyeztetett és 
elfogadott határidőben, de legkésőbb a Finanszírozó írásbeli felszólítását követő 30 
napon belül nem tesz eleget és akadályoztatását tényszerűen nem igazolja, az súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 
 

33. A Finanszírozó az ellenőrzés során jogosult szakértőket bevonni.  
 

34. A Finanszírozó tájékoztatja a szakmai felügyeletet ellátó szervet, ha az ellenőrzés során a 
szakmai előírások be nem tartását állapítja meg. 
 

35. Amennyiben a Szolgáltató vagy annak közreműködője a Finanszírozó ellenőrzése során 
együttműködési-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz 
eleget vagy az ellenőrzés lefolytatását bármilyen módon akadályozza, a Finanszírozó 
jogosult a finanszírozási díjat vagy annak az ellenőrzés tárgyára elkülöníthető részét 
mindaddig visszatartani, ameddig az egészségügyi szolgáltató vagy annak 
közreműködője, kötelezettségének eleget nem tesz. 

 
36. A Finanszírozó az ellenőrzésről köteles jegyzőkönyvet készíteni. Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv tartalmazza az ellenőrzés megállapításait, az ellenőrzés során feltárt 
hibákat, hiányosságokat, a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére előírt 
határidőt és a Finanszírozó javaslatait. Az ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a 
Finanszírozó köteles a Szolgáltatónak átadni. A Finanszírozó az ellenőrzés 
megállapításairól és javaslatairól – az adatvédelmi szabályok betartása mellett – 
tájékoztathatja a közszolgáltatásért felelős szervet, továbbá az egészségügyi szolgáltató 
tulajdonosát/fenntartóját, ha az nem a közszolgáltatásért felelős szerv, valamint szükség 
szerint a Magyar Orvosi Kamarát és az egészségügyi államigazgatási szervet vagy egyéb 
hatóságokat. 
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37. A Szolgáltató a jegyzőkönyvben foglaltakra annak kézhezvételtől számított 8 napon belül 
írásban köteles nyilatkozni. Amennyiben a Szolgáltató a megjelölt határidőben a 
jegyzőkönyvben foglaltakra nem nyilatkozik, úgy az a jegyzőkönyv megállapításainak 
tudomásul vételét jelenti.  

 

38. A Szolgáltató a Finanszírozó által megjelölt határidőn belül köteles a Finanszírozó által 
megállapított hiányosságokat megszüntetni és a hibákat kijavítani, ezek megtörténtét a 
Finanszírozónak jelenteni, melynek ellenőrzésére a Finanszírozó jogosult. 

 
39. A Finanszírozó az ellenőrzés megállapításai alapján megtérítendő összegről a 

Szolgáltatónak írásbeli felszólítást küld. Amennyiben az írásbeli felszólításban foglalt 
megtérítési igény jogalapját és összegszerűségét – az írásbeli felszólításban foglalt 
határidőn belül – a Szolgáltató nem vitatja, a jogszabályban foglalt feltételek mellett a 
megtérítendő összeget és annak a jogszabályban foglaltak szerinti kamatát, a 
Finanszírozó jogosult a Szolgáltató esedékes finanszírozási díjából egy vagy több 
részletben levonni. Amennyiben a megtérítendő összeg levonással történő érvényesítése 
nem lehetséges, vagy a Finanszírozó nem él ezzel a jogával, úgy a Szolgáltató köteles a 
megtérítendő összeget és annak kamatát az írásbeli felszólításban megjelölt időtartamon 
belül, a Finanszírozó által megjelölt számlaszámra történő átutalással megfizetni. 

 

40. Amennyiben a Szolgáltatót visszatérítési/megtérítési kötelezettség terheli, 
működőképességének fenntartása érdekében jogosult részletfizetést vagy fizetési 
halasztást igényelni, melynek feltételeit a Felek külön megállapodásban rögzítik.   

 

41. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben a 
visszafizetési/megtérítési kötelezettségén túl kamatfizetési kötelezettség is terheli, 
melynek mértéke a visszafizetési/megtérítési kötelezettség megállapításának napján 
érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A kamatfizetés kezdő napja annak a hónapnak 
az első napja, amely hónapban a visszafizetni/megtéríteni rendelt finanszírozási díj 
átutalásra került. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató a 
visszafizetési/megtérítési kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy azt a Finanszírozó a 
finanszírozási díjból levonja, ez esetben a kamatokat a levonás havának első napjáig kell 
számítani, minden más esetben a kamat összegét a visszatérítendő/megtérítendő 
finanszírozási díj Finanszírozó bankszámláján történő jóváírás napjáig kell számítani. 
 

VII. Adatvédelmi előírások 
 

42. A Felek kötelesek a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartására.  
 

43. A Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejövő finanszírozási 
szerződés, valamint a finanszírozási adatok nyilvánosak, abba harmadik fél korlátozás 
nélkül betekinthet, térítés ellenében másolatot, illetve kivonatot kérhet. 
 

VIII. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése 
 

44. A Felek bármelyike jogosult a Szolgáltató és a Finanszírozó által aláírt finanszírozási 
szerződés módosítását írásban kezdeményezni azzal, hogy a jelen ÁSZF-ben és jogszabály 
által is rögzített szerződési feltételek nem módosíthatóak. 
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45. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató és a Finanszírozó által aláírt finanszírozási szerződés 
módosítása kizárólag írásban érvényes.  

 
46. A Finanszírozó jogosult a finanszírozási szerződés tartalmát képező ÁSZF egyoldalú 

módosítására, különösen, ha azt jogszabályváltozás teszi szükségessé. Az ÁSZF 
módosításáról a Finanszírozó köteles a Szolgáltatót értesíteni. A Szolgáltató a 
módosításról való értesítéstől számított 15 napon belül jogosult a finanszírozási 
szerződés felmondására, a felmondás hónapját követő hónap utolsó napjával. Az 
értesítés napja az ÁSZF módosítás OEP honlapján történő közzétételének napja. 

 

47. A finanszírozási szerződés – minden külön jognyilatkozat nélkül – megszűnik:  

 amennyiben a Szolgáltató működési engedélye jogerősen, vagy előzetesen 
végrehajthatóan visszavonásra kerül, 

 a Szolgáltató halálával (egyéni vállalkozó esetén) vagy jogutód nélküli megszűnésével,  

 határozott időre szóló finanszírozási szerződés esetén a határozott időtartam 
lejártával.  
 

48. A finanszírozási szerződés megszűnik, amennyiben azt a Felek a jövőre nézve, közös 
megegyezéssel megszüntetik.   

 

49. A finanszírozási szerződés megszűnik, ha azt az arra jogosult felmondja. 

 

50. A Szolgáltató jogosult írásbeli nyilatkozatával a finanszírozási szerződést indokolás nélkül, 
a felmondás közlését követő hónap utolsó napjára felmondani. A felmondást a 
szerződéskötésre/szerződésmódosításra jogosult belső szervezeti egységnek kell 
megküldeni. A felmondás közöltnek akkor tekinthető, amikor azt a címzett igazolhatóan 
átvette. A Finanszírozó köteles a Szolgáltatónak címzett írásbeli nyilatkozatával a 
finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondani mindazon esetben, amikor a 
jogszabály a szerződés kötelező felmondását előírja. A Finanszírozó jogosult a 
Szolgáltatónak címzett írásbeli nyilatkozatával a finanszírozási szerződést azonnali 
hatállyal felmondani mindazon esetben, amikor a jogszabály a részére a felmondást 
lehetővé teszi. További azonnali hatályú felmondási okok:  

 Amennyiben a Szolgáltató a finanszírozási szerződésben foglalt egészségügyi 
szolgáltatásokat egészben, vagy részben nem nyújtja és a szünetelés tényét sem 
jelentette be, továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vállalt kötelezettségét 
a Finanszírozó erre vonatkozó írásbeli felhívásától számított 30 napon belül sem 
teljesíti a Finanszírozó jogosult – az egészségügyi államigazgatási szerv értesítése 
mellett – a finanszírozási szerződést a nem teljesített szolgáltatás vonatkozásában – 
Szolgáltatónak címzett írásbeli nyilatkozatával – azonnali hatállyal felmondani. 

 Amennyiben a Szolgáltató 3 hónapon keresztül a szerződött egészségügyi 
szolgáltatásokról, vagy valamely a finanszírozási szerződésben szereplő szervezeti 
egységéről teljesítményjelentést nem küld, a Finanszírozó jogosult a finanszírozási 
szerződést a nem jelentett szolgáltatás tekintetében azonnali hatállyal felmondani.  
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 Amennyiben a Szolgáltató (vagy közreműködője) az ellenőrzés során a 
Finanszírozóval nem működik együtt, a helyszíni szemlét, a szükséges iratokat, 
dokumentációkat a közösen egyeztetett és elfogadott határidőben,  de legkésőbb a 
Finanszírozó – írásbeli – felszólítását követő 30 napon belül nem biztosítja anélkül, 
hogy akadályoztatását hitelt érdemlően igazolná, a Finanszírozó jogosult a Szolgáltató 
mulasztása esetén a teljes egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában a finanszírozási 
szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 Amennyiben a Szolgáltató a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének 
(ideértve különösen a finanszírozott feladatkört érintő személyi és tárgyi 
változásokat, azt a változást, hogy a Szolgáltató, vagy közreműködője már nem 
minősül átlátható szervezetnek, a Szolgáltatóra vonatkozó csőd, végelszámolási, vagy 
felszámolási eljárás megindulását, valamint a köztartozásokban bekövetkezett 
változásokat) nem tesz eleget, a Finanszírozó jogosult a finanszírozási szerződést 
azonnali hatállyal felmondani.  

 Amennyiben a Szolgáltató az ellenőrzés során feltárt hibákat/hiányosságokat – 
ideértve különösen a szakmai és a teljesítmények elszámolását érintő 
hibákat/hiányosságokat – a Finanszírozó írásbeli felszólítására az abban megjelölt 
határidőn belül nem szünteti meg, a Finanszírozó jogosult a finanszírozási szerződést 
azonnali hatállyal felmondani. 

 Amennyiben a Szolgáltató a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtásával 
azonos helyen és működési időben nem közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújt, 
a Finanszírozó jogosult a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 A fent nevesített eseteken túl a Finanszírozó jogosult a finanszírozási szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha Szolgáltató a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos 
bármely kötelezettségét – a Finanszírozó írásbeli felhívása ellenére – ismételten 
megszegi.   

 
IX. Kapcsolattartás, szerződéskötés 

 
51. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Finanszírozási szerződésben megjelölt központi 

telefon- és faxszám, valamint a központi e-mail cím kapcsolattartásra alkalmas 
elérhetőségnek minősül, melyen a Finanszírozó jogosult a Szolgáltatót tájékoztatni, 
értesíteni. A jogkövetkezményekkel járó írásbeli nyilatkozatait a Finanszírozó a 
Szolgáltató által is aláírt finanszírozási szerződésben megjelölt székhelyre köteles postai 
küldeményként megküldeni. 
 

X. Záró rendelkezések 
 

52. Az ÁSZF és módosításai az OEP honlapján kerülnek közzétételre. 
 
Az Általános Szerződési Feltételeket megállapította: 
 
       Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
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