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A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött személyes
közreműködői szerződés módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőtúr Város Önkormányzata a 115/2021. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat
értelmében személyes közreműködői szerződést kötött 2021. augusztus 30-án a NEVO SPA
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (4027 Debrecen, Domokos Lajos u.
2. 3. em. 12.; cégjegyzékszám: 09-09-021555, adószám: 23468551-1-09; képviseli: Dr. Szabóné Dr.
Nagy Erika Teréz ügyvezető) az iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok ellátására vonatkozóan.
A szerződés módosítása vált szükségessé, mivel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya jelezte, hogy a szerződésben nevesíteni kell az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (www.eeszt.gov.hu) kötelező használatát, valamint a
helyettesítésről szóló rendelkezéseket is pontosítani szükséges.
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet)
12/B. § (1) bekezdés j) pontja értelmében a személyes közreműködői szerződés kötelezően
tartalmazza a személyes közreműködő személyes közreműködő feladatait a személyes
közreműködés keretében végzett tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésében. Ennek alapján a szerződés 13. pontja kerül módosításra.
A személyes közreműködői szerződés 12. pontja rendelkezik a helyettesítésről. A szerződés alapján
a helyettesítést a személyes közreműködőnek kötelessége megoldani, ez azonban az egészségügyi
szolgáltató, vagyis az Önkormányzat feladata. A Korm. rendelet 2.§ n) pontja értelmében a
személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy
szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést
igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt
egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által
nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői szerződés alapján a feladat
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ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató
biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít.
Az előzőek alapján a szerződés 12. pontja is módosításra kerül.
A Korm. rendelet 12/B.§ (2) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti személy több
vagy több fajta jogviszony keretében végez egészségügyi tevékenységet, a személyes
közreműködői szerződés megkötésekor ahhoz mellékelni kell az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (6) bekezdése szerinti
nyilatkozatot vagy nyilatkozatokat is.
A 2003. évi LXXXIV. törvény 5.§ (5) bekezdése alapján az egészségügyi dolgozó által egy naptári
héten valamennyi, az e törvény III. fejezetében felsorolt jogviszony alapján végezhető egészségügyi
tevékenység együttes időtartama - a 12/B. § (1) bekezdésében, valamint 12/F. § (4) bekezdésében
foglalt kivétellel - 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti 60 órát, továbbá az egészségügyi
tevékenység együttes időtartama egy naptári napon a 12 órát akkor sem haladhatja meg, ha az
egészségügyi tevékenység végzésére párhuzamosan több vagy több fajta jogviszony keretében kerül
sor. Az egészségügyi tevékenység különböző jogviszonyokban eltöltött együttes időtartamának
meghatározása során az ügyeleti feladatellátás tekintetében csak az azon belüli tényleges
egészségügyi tevékenységvégzés időtartamát kell figyelembe venni. A (6) bekezdés rendelkezései
szerint a több, illetve a több fajta jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végző
egészségügyi dolgozó az egyes jogviszonyai szerinti egészségügyi szolgáltatónál nyilatkozatban
tanúsítja, hogy az egészségügyi tevékenysége az (5) bekezdés szerinti korlátot nem haladja meg.
Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika többfajta jogviszony keretében végez egészségügyi tevékenységet, így
a szükséges nyilatkozatot a személyes közreműködői szerződés mellékleteként kell megjeleníteni.
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.
Mezőtúr, 2021. szeptember 21.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2021.(IX.30.) képviselő-testületi határozata
A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött személyes
közreműködői szerződés módosítása
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 4. pontjára, valamint az
egészségügyi ellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az iskola-egészégügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX.3.) NM rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítás Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, illetve az
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet rendelkezései alapján – az alábbi határozatot
hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete NEVO SPA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (4027 Debrecen, Domokos Lajos u. 2. 3.
em. 12.; cégjegyzékszám: 09-09-021555, adószám: 23468551-1-09; képviseli: Dr. Szabóné
Dr. Nagy Erika Teréz ügyvezető) 2021. augusztus 30. napján az iskola- és
ifjúságegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői szerződést a
jelen határozat melléklete szerint módosítja.
2. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

felhatalmazza

Herczeg

Zsolt

Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
2. Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
5. Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai, Helyben
6. Ügyrendi Bizottság tagjai, Helyben
7. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály, Helyben
8. NEVO SPA Kft. 4027 Debrecen, Domokos Lajos u. 2. 3. em. 12.
9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály, helyben
10. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály III.
Finanszírozási és Ártámogatási Osztály III.2. 5000 Szolnok, Mikszáth K. u. 3-5
11. Képviselő-testület tagjai, Helyben
Mezőtúr, 2021. szeptember 30.

Herczeg Zsolt

dr. Enyedi Mihály
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polgármester

jegyző

