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Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde kapcsán orvosi tevékenység ellátására vonatkozó szerződés
megkötése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1.
számú mellékletének 2.1. pontja alapján a bölcsődei ellátáshoz meghatározott időtartamban orvosi
ellátást is kell biztosítani.
A fentiekre tekintettel megkerestük a településen gyermekorvosi feladatokat ellátó Dr. Kicsiny
Emese gyermekorvost, aki bölcsődei csoportonként havonta bruttó 40.000,- Ft megbízási díj
ellenében vállalja a megbízást (a teljes létszám feltöltése esetén a megbízási díj bruttó 160.000,- Ft).
Tekintettel a tevékenység speciális mivoltára, valamint arra, hogy ezen összeghatár nem
közbeszerzés köteles (a teljes éves bruttó díj 1.920.000,- Ft), javasoljuk, hogy további ajánlatok
bekérése nélkül a településen már ismert gyermekorvos kerüljön megbízásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező bölcsődei orvosi
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés tervezetét megvitatni, annak elfogadása
tárgyában döntést hozni szíveskedjék.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
− Magyarország Alaptörvénye
− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
− a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

− a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

Bölcsőde orvosi ellátás esetében a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályának munkatársa
szóban azt a tájékoztatást adta, hogy– az iskolaorvosi szerződéssel ellentétben – nincsen lehetőség
az orvos és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között létrejövő jogviszony szerinti
finanszírozásra, így a megbízási díjat közvetlenül az önkormányzatnak kell biztosítania a bölcsőde
orvosa részére. A jelen pontban hivatkozott tájékoztatás megerősítése érdekében megkerestük a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Általános Finanszírozási Főosztályát írásban, a jelen
előterjesztés kiküldése időpontjáig megkeresésünkre válasz nem érkezett.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi bizottság véleménye:
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2021. (IX. 29.) határozata az Őrbottyáni Gyermeksziget
Bölcsőde kapcsán orvosi tevékenység ellátására vonatkozó
szerződés megkötése tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a bölcsődei orvosi feladatok ellátására a Kicsiny Bt.vel (székhelye: 2162 Őrbottyán, Madách Imre utca 6.,) megbízási
szerződést köt. A feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződés tervezetét a jelen előterjesztés mellékletét képező
tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Felelős:
Végrehajtást végzi:
Határidő:

polgármester
polgármester, jegyző
azonnal

Őrbottyán, 2021. szeptember ___.
az előterjesztést készítette:
_____________________________
dr. Ipacs Anikó

előterjesztő:
_____________________________
Szabó István Ferenc
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

_____________________________
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Megbízási szerződés
bölcsődei orvosi feladatok ellátására
mely létrejött egyrészről:
Őrbottyán Város Önkormányzata (székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99., adószáma: 157311202-13, képviseli: Szabó István Ferenc polgármester), mint Megbízó, másrészről a
Kicsiny Bt. (székhelye: 2162 Őrbottyán, Madách Imre utca 6., cégjegyzékszáma: 13-06-023570,
képviselője: dr. Kicsiny Emese) mint Megbízott
(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen Felek vagy Szerződő felek) között a bölcsődei
gyermekorvosi feladatok vállalkozás keretében történő ellátására alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó bölcsődét tart fenn.
Bölcsőde neve:
Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
Székhelye:
2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.
Férőhelyek száma:
48 fő
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
1. számú mellékletének 2.1. pontja szerint a fenntartó döntése alapján bölcsődei orvosi ellátás
biztosításáról kell gondoskodni. A Megbízó ezen kötelezettség ellátásával a jelen szerződésben
foglaltak szerint a Megbízottat bízza meg.
2. Megbízott vállalja, hogy a bölcsőde orvos feladatait egészségügyi vállalkozás formájában – az
1. pontban meghatározott intézmény vonatkozásában - ellátja. Megbízott nyilatkozik, hogy a
feladat ellátásához szükséges szakképesítéssel rendelkezik, továbbá, hogy a bölcsőde orvosi
tevékenység ellátása során kötelezően figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályok, a
módszertani útmutatások rendelkezéseit, valamint az intézményvezető szakmai kéréseit.
3. Megbízott a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan szavatol a tevékenysége folytatásához
szükséges engedélyek rendelkezésre állásáért.
4. Megbízott képviselője: dr. Kicsiny Emese (született: Zebegény, 1965.02.26., an.: Kéner Klára,
lakcím: 2162 Őrbottyán, Bajcsy-Zs. u. 101.) köteles a bölcsődei orvosi tevékenység elsődleges,
személyes és folyamatos ellátására.
5. Felek – új intézményre tekintettel – jelen szerződés keretében az intézményben eltöltendő órák
számát egy bölcsődei egység (két csoport) vonatkozásában határozzák meg. Az intézményben
a Megbízott csoportonként legalább havi 4 (négy) órát köteles eltölteni.

6. Felek a jelen szerződés 5. pontjában foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a bölcsődei csoportok
számának emelkedése esetén minden további csoporttal az intézményben eltöltendő órák
száma (3 bölcsődei csoport esetén: havi 12 óra, 4 bölcsődei csoport esetén: havi 16 óra) és a
megbízási díj is arányosan növekszik (3 bölcsődei csoport esetén: bruttó 120.000,- Ft, 4
bölcsődei csoport esetén: bruttó: 160.000,- Ft). Felek a jelen pontban hivatkozottak
vonatkozásában rögzítik, hogy az intézményben eltöltött órák számának, valamint a megbízási
díjnak az ilyen irányú emelkedése külön szerződés módosítást nem igényel.
7. A Megbízott a fenti tevékenységet személyesen és folyamatosan végzi, akadályoztatása esetén
helyettesítéséről, illetve a helyettes díjazásáról - megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy
felkérése útján –maga gondoskodik. A helyettesítés tényéről, illetve a helyettes személyéről és
elérhetőségéről a Megbízott az intézményvezetőt a helyettesítés szükségességének felmerülését
követően haladéktalanul köteles tájékoztatni.
8. A Megbízott feladatai különösen az alábbiak:
− A bölcsődébe felvett gyermekek bölcsődén belüli gyógyító – megelőző ellátása, testi- és
szellemi fejlődésük ellenőrzése, biztosítása, elősegítése.
− A bölcsődés korú gyermekek, a nevelők és a szülők körében prevenciós munkát végez.
− A beszoktatást követően megvizsgálja a gyermekeket. Megbeszéli a gondozónővel a
gyermekekre vonatkozó feladatokat (étkeztetés, vitamin, altatás, levegőztetés stb.).
− Státuszok elkészítése 1 éves korig havonta, utána negyedévente, melyet a törzslapon is
dokumentál, különös tekintettel a hároméves státuszokra, dönt az óvoda érettségről. Az
időszakos vizsgálatok eredményeit felvezeti a törzslapokra. A tapasztalatokat megbeszéli a
kisgyermeknevelővel, a szülővel, szükség esetén a gyermek háziorvosával.
− Orvosként segíti és támogatja a gondozónők munkáját, ellenőrzi a bölcsőde
közegészségügyi helyzetét.
− Továbbképzési, felvilágosítási feladatot is ellát. Átbeszéli a gondozónőkkel a felmerülő
problémákat, azok megoldásának lehetőségeit.
− Gondoskodik a bölcsődei gyógyszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről,
pótlásáról, azok lejárati időpontjait folyamatosan figyelemmel kíséri.
− A bölcsődei ellátás érdekében kapcsolatot tart a Megbízóval, az illetékes tisztiorvosi
szolgálattal.
− Nyomon követi és értékeli a gyermekek fejlődését, táplálását.
− Az elkészített étrendet véleményezi.
− Ellenőrzi az élelmezést mind a szakszerűség, minőség, mind a higiéné szempontjából,
kifogásait jelzi a bölcsődevezető felé.
9. A fenti feladat ellátása vonatkozásában – figyelemmel a jelen szerződés 5. pontjában foglaltakra
– a bruttó megbízási díj: havonta 80.000, Ft, azaz bruttó nyolcvanezer forint.
Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által benyújtott számla Megbízó általi kézhezvételét
követő 5 (öt) munkanapon belül, Megbízott Budapest Bank Zrt-nél vezetett 1010389855613045-00000007 számú bankszámlájára történő átutalással teljesíti.
10. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelemfelhívási kötelezettség
terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja.
Jelen pontban foglaltakra tekintettel Felek a szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartóként az
alábbi személyeket jelölik ki:

Megbízó részéről:

Megbízott részéről:

Oláh Barbara bölcsődevezető
Tel.: +3670 647 5493
E-mail: olah.barbara@orbottyan.hu
dr. Kicsiny Emese gyermekorvos
Tel.: +3620 962 8876
E-mail: gyermekorovos01@gmail.com

11. Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott minden
információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, függetlenül attól, hogy az szóban
vagy írásbeli formában került a birtokukba, azt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
egyik fél sem hozza nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására.
12. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződéssel, valamint az annak teljesítésével kapcsolatban
tudomására jutott minden adatot orvosi és üzleti titokként köteles kezelni, azokat kizárólag a
jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítése érdekében használja fel.
13. A titoktartási kötelezettség a Feleket a szerződés tartama alatt, valamint annak megszűnését
követően is korlátlan ideig terheli. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos
szerződésszegésnek minősül.
14. Jelen szerződés 2021. november 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
15. A jelen szerződést bármely fél jogosult írásban, a másik félhez címzetten indokolás nélkül, 3
hónapos felmondási idő biztosításával felmondani.
16. A Megbízó a szerződést azonnali hatállyal, írásban – indokolással ellátva – jogosult felmondani,
amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatait nem, nem teljeskörűen,
vagy nem megfelelő (nem jelen szerződésben rögzített és nem a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott) módon teljesíti.
17. Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek és azonnali hatályú felmondási oknak tekintik,
ha az Orvosi Kamara vagy az ÁNTSZ jelzése alapján a Megbízott az orvosi tevékenységet nem
megfelelő módon vagy minőségben látja el.
18. Megbízott jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban – indokolással ellátva –
felmondani (rendkívüli felmondás), amennyiben a Megbízó a megbízási díj fizetési
kötelezettsége teljesítésével részben vagy egészben több mint 15 napos késedelembe kerül, és
a fizetést a Megbízott írásbeli felszólítása ellenére az általa kitűzött, legalább 5 napos póthatáridő
alatt sem teljesíti.
19. Megbízott kijelenti, hogy az adóhatóságnál, vámhatóságnál és társadalombiztosítási szervnél
esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs.
20. Megbízott kijelenti, hogy az általa képviselt gazdálkodó szervezet az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésnek megfelelően, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. b)
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
21. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok
terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen

feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. §
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetet kell érteni.
22. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel társadalombiztosítási jogviszony,
munkaviszony, alkalmazási jogviszony nem jön létre.
23. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket
először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen
szerződéssel kapcsolatos esetleges jogviták esetére - hatáskörtől függően - a Váci Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
24. A jelen szerződésre, annak értelmezésére a magyar jog rendelkezései az irányadóak. Jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
A jelen szerződést a Felek átolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Őrbottyán, 2021. __________________

_______________________________
Őrbottyán Város Önkormányzata
képviseletében
Szabó István Ferenc
polgármester
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Őrbottyán, 2021.______________ ___.

_____________________________
Batki Gabriella
gazdasági vezető

_______________________________
Kicsiny Bt.
képviseletében
dr. Kicsiny Emese
ügyvezető

