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 Megállapodás 

iskola-egészségügyi ellátás megszervezésére 
 

mely létrejött egyrészről 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (törzsszám: 726544, képviseli: Sziráki Krisztián 

polgármester) 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. szám, (továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

Szegedi Tankerületi Központ (Képviseli: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi központ 

igazgató), 6726 Szeged Bal fasor 17-21. (továbbiakban: Tankerület) 

 

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételekkel: 

 

I. Előzmények, jelen Megállapodás tárgya 

 

1. Szerződő Felek előzetesen rögzítik, hogy a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Domaszéki Kincskereső Óvoda iskola- és 

ifjúságorvoslás ellátását 2012. november 20. napjától a DOMABABA Kft. (székhely: 

6726 Szeged, Holt-Maros sétány 20.B.ép ) látta el az Önkormányzattal kötött közfeladat 

ellátási szerződés alapján, mely szerződés 2022. március 31. napján megszűnik.  

 

2. 2022. április 1. napjától a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat saját munkavállalója 

útján, tartós helyettesítés keretében biztosítja a Domaszéki Bálint Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Domaszéki Kincskereső Óvoda iskola- 

és ifjúságorvoslás ellátását, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 

szűrővizsgálatok elvégzését.  

 

3. Rendelési idő: minden héten csütörtöki napokon 11:00-13:00 óráig, a házi 

gyermekorvosi rendelőben.  

 

4. Az Önkormányzat gondoskodik a feladatot ellátó orvos eseti jellegű helyettesítéséről.  

 

II. A Szolgáltatás tartalma, Felek jogai és kötelezettségei 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat fenti feladat ellátására (a házi 

gyermekorvosi tevékenységgel együtt) finanszírozási szerződést köt a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Az ellátásból származó NEAK bevétel (az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása) teljes 

egészében az Önkormányzatot illeti meg, mely bevételből fedezi jelen Megállapodás 

szerinti ellátások működési kiadásait. 

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy fenti szolgáltatással összefüggő feladatellátáshoz 

szükséges helyisége(ke)t és tárgyi eszközöket az Önkormányzat a gyermekorvosi 

rendelőben (6781 Domaszék, Petőfi u. 10.) biztosítja. 

 

3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az I.2. pontban rögzített ellátásra vonatkozó hatályos 

jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket, az 

adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri, azokat az Önkormányzat betartja és 

betartatja. Az Önkormányzat a szakmai szabályok betartása mellett eleget tesz az 

adminisztrációs kötelezettségeknek is. 

68/2022. (III. 30.) Kt. határozat melléklete:
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4. Az Önkormányzat biztosítja az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos iratok és 

adatok jogszabályi előírások szerinti kezelését. 

 

 

5. Önkormányzat változás esetén tájékoztatja a Köznevelési intézményt a személyi 

feltételek biztosításának módjáról, az ellátás rendjéről és gyakoriságáról, a helyettesítés 

szabályairól.  

 

6.  Önkormányzat felelősséggel tartozik az iskola-egészségügyi ellátást végzők szakmai 

felkészültségéért, munkaköri alkalmasságáért, az egészségügyi tevékenység végzésére 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesüléséért. 

 

7. Önkormányzat gondoskodik az ezen szerződésben rögzített tevekénységre vonatkozó 

felelősségbiztosítási szerződése érvényességéről. 

 

 

III. Megállapodás időtartama 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodást a I.2. pontban meghatározott 

feladat ellátására 2022. április 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra kötik 

meg. 

 

IV. Megállapodás megszűnése, megszüntetése 

 

1. Jelen Megállapodást Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Amennyiben 

a módosítás a Megállapodás lényegi tartalmát nem érinti, úgy Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének döntését nem igényli. 

 

2. A jelen Megállapodást bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, írásban, 90 napos 

felmondási idő betartása mellett felmondani. 

 

3. Önkormányzat köteles a IV.2. pontban megfogalmazott felmondás esetén is 

szolgáltatását a felmondási idő utolsó napjáig változatlan tartalommal és feltételek 

mellett a nyújtani. 

 

V. Egyéb megállapodások: 

 

1. Szerződő Felek kötelesek a jelen Megállapodásban foglaltak érvényesülését akadályozó 

körülményekről egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

 

2. Az együttműködést az alábbi kapcsolattartók útján valósítják meg: 

 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat részéről: 

Név: Sziráki Krisztián 

Cím: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 

Telefon: +36/62 284-011 

E-mail: sziraki.krisztian@domaszek.hu 

 

Szegedi Tankerületi Központ részéről: 
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Név: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit 

Telefon: +36/62 795-242  

E-mail: judit.ujfaluczki@kk.gov.hu 

 

3. A jelen megállapodást Domaszék Nagyközségi Önkormányzatnak Képviselő-

testületének 68/2022. (III.30.) Kt.h. számú határozatával hagyta jóvá.  

 

4. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodásból eredő vitáikat, nézeteltéréseiket 

elsődlegesen kötetlen tárgyalások útján rendezik, ennek sikertelensége esetén az 

általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá 

magukat. 

 

5. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

egészségügyi-, társadalombiztosítási-, finanszírozási- jogszabályok, valamit a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

6. A jelen Megállapodás 3 számozott oldalból áll és 2 eredeti példányban készült, melyet 

Felek értelmezés és elolvasás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak, illetve az eredeti példányukat átvették. 

 

 

Domaszék, 2022. március „……”.   Szeged, 2022. március „…….” 

 

 

 

 

___________________________ 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Sziráki Krisztián  

polgármester 

 

 

 

 

_________________________________ 

Szegedi Tankerületi Központ  

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit 

tankerületi központ igazgató 
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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS, 

 

amely létrejött egyrészről 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, mint támogató 

székhely:    6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 

 számlavezető pénzintézet: OTP BANK Nyrt. 

 bankszámlaszám:  11735005-11726542 

 törzskönyvi szám:   726544 

 adószám:    15726542-2-06 

 képviseli:    Sziráki Krisztián, polgármester 

 telefonszám:   +36 62/284-011 

 e-mail:    hivatal@domaszek.hu 

másrészről 

Mórahalom Városi Önkormányzat, mint támogatott 

 székhely:   6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 

 számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

 bankszámlaszám:   11735115-15354477 

 törzskönyvi szám:  726731 

 adószám:   15726731-2-06 

 képviseli:   Nógrádi Zoltán, polgármester 

 telefonszám:   +36 62/281-022 

 e-mail:    titkarsag@morahalom.hu 

 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat és Mórahalom Városi Önkormányzat együttesen felek (a 

továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. 

 

1. Előzmények 

1.1. Mórahalom Városi Önkormányzat a Mórahalom külterületén elhelyezkedő Nagyszéksós-tó és az 

ott lévő turisztikai központ fejlesztése érdekében gyalogút, illetve kerékpárút építési engedélyezési 

terveit készíttette el. A tervdokumentációk közül a „Nagyszéksós-tavi kerékpárút III. ütem” 

szerinti tervekben feltüntetett kerékpárút Mórahalom és Domaszék közigazgatási határáról az 55 

j. főút mellett meglévő kerékpárútig vezet, és mint ilyen, Domaszék közigazgatási területére 

tervezett. Az építési engedély száma: CS/TUT/00236-35/2021. 

1.2. Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az elkészített tervdokumentációk műszaki tartalmával 

egyetért. 

1.3. Mórahalom Város Képviselő-testülete a 119/2022. (III.31) Kt. sz. határozata alapján felhatalmazta 

Mórahalom város polgármesterét, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat és Domaszék 

Nagyközségi Önkormányzat közötti támogatási megállapodást aláírja, amely alapján elkészült 

tervdokumentáció összköltségének 100 %-át Domaszék Nagyközségi Önkormányzat vissza nem 

térítendő támogatás formájában biztosítja Mórahalom Városi Önkormányzat részére. 

1.4. Domaszék Nagyközségi Képviselő-testülete a 67/2022.(III.30) Kt. sz. határozata alapján 

felhatalmazta Domaszék nagyközség polgármesterét, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat és 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat közötti támogatási megállapodást aláírja, amely alapján 

elkészült tervdokumentáció összköltségének 100 %-át Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítja Mórahalom Városi Önkormányzat részére. 

67/2022. (III. 30.) Kt. határozat melléklete:



 

Támogatási megállapodás folytatása 

Támogatási megállapodás - 2/4 oldal 

 

1.5. Az elkészült tervdokumentáció költéségét az alábbi táblázat foglalja össze. 

   nettó  áfa bruttó 

       

ép eng. tervezés - Vakondok'97 Kft   446 000    120 420    566 420  

       

talajvédelmi terv - TAL-VÉD-TERV Kft     95 000      25 650    120 650  

       

engedélyezési eljárási díjak:      

- Innovációs és Technológiai Minisztérium      16 400  0     16 400  

- CsCSMKH Körny.véd Főosztály      14 000  0     14 000  

- CsCSMKH Körny- és Term.delmi feladatok    133 000  0   133 000  

- CsCSM-i Kat.véd Ig (vízügyi hatóság)     14 000  0     14 000  

        

   718 400    146 070    864 470  

Felek a fentiekre tekintettel az alábbi támogatási feltételekben állapodnak meg: 

2. Szerződés tárgya 

2.1. Jelen szerződés alapján Domaszék Nagyközségi Önkormányzat vissza nem térítendő bruttó 

864.470,-Ft-ot, azaz nyolcszázhatvannégyezer-négyszázhetven forint értékű, pénzbeli 

adományt (a továbbiakban: Támogatás) juttat Mórahalom Városi Önkormányzat részére. 

3. Szerződés időtartama 

3.1. Felek jelen Szerződést egyszeri alkalomra, 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra 

kötik.  

4. Támogatás 

4.1. A Támogatás 2.1. pont szerint megállapított összegét Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

átutalással fizeti meg Mórahalom Városi Önkormányzat 11735115-15354477 számú OTP Bank 

Nyrt. pénzintézetnél vezetett bankszámlájára történő utalással, jelen Szerződés aláírásától 

számított 30 napon belül, de legkésőbb a 3.1. pont szerinti határidőig. A Támogatás abban az 

időpontban minősül teljesítettnek, amikor a tárgybeli összeget Mórahalom Városi Önkormányzat 

számlavezető bankja Mórahalom Városi Önkormányzat számláján jóváírja. 

4.2. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan tényről, körülményről, amely 

a szerződés teljesítését befolyásolhatja, különös tekintettel olyan tényre, körülményre, amely a 

szerződés teljesítését akadályozza vagy lehetetlenné teszi. 

5. Titoktartás 

5.1. Felek a közös tevékenységük során tudomásukra jutott, bármelyikük tevékenységével kapcsolatos 

üzleti és személyes adatokat, információkat üzleti titokként kezelik, azokról harmadik 

személynek csak a másik fél kifejezett, írásban is megerősített engedélyével adhatnak 

felvilágosítást, kivéve, ha azok közlését jogszabály, jogerős bírósági határozat, vagy arra illetékes 

hatóság írja elő. 

5.2. Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény személyes adatok védelmére, kezelésére 

és feldolgozására vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá a rájuk vonatkozó adatvédelmi és 

adatbiztonsági tárgyú szabályzatok kölcsönös betartására. 
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5.3. Bármelyik fél a titoktartási kötelezettség megsértésével okozott kárt – a kár bekövetkezésének 

terhére történő felróhatósága esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint – köteles megtéríteni. 

6. Kapcsolattartók 

6.1. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Felek által 

felhatalmazott személyek: 

 

Mórahalom Városi Önkormányzat részéről: 

név:    Balog László 

beosztás:   kabinetvezető 

címe:    6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 

telefonszáma:  + 36 70/312 31 01 

e-mail címe:   balog@morahalom.hu 

 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat részéről: 

név:    Trójáné Dani Katalin  

beosztása:   költségvetési csoportvezető 

címe:    6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 

telefonszáma:   +36 62/284-011 

e-mail címe:   penzugy@domaszek.hu 
 

6.2. Felek a jelen megállapodással kapcsolatos mindennemű közléseiket megtehetik írásban, telefonon, 

e-mailen. Felek a telefonon tett közléseket haladéktalanul írásban is kötelesek megtenni. 

 

6.3. Az írásban, postai úton küldött leveleket ajánlott –tértivevényes –postai küldeményként kell 

feladni. A fentiek szerint elküldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon 

akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény ̋nem kereste ̋, vagy ̋nem vette át ̋ jelzéssel 

érkezik vissza a feladóhoz, vagy a jelen szerződésben írt e-mail címet bármely fél a másik fél 

előzetes értesítése nélkül változtatta meg és az így küldött üzenet ezért nem jut el hozzá. 

 

7. Szerződés módosítása, megszűnése  

7.1. A jelen Szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél által történő aláírással történhet úgy, hogy 

a nem módosított részek változatlanul hatályban maradnak. 

A jelen szerződés megszűnik, ha felek közös megállapodással a szerződés megszüntetéséről 

határoznak. 

8. Általános záró rendelkezések 

8.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. 

8.2. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak 

teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés 

teljesítésre kihatással lehet. 

8.3. A Felek a Szerződés ideje alatt folyamatosan biztosítják a felelős képviselők közreműködését s 

szerződéssel kapcsolatos kérdésekben. 

8.4. Vitás kérdések rendezése esetén a felmerülő esetleges jogvitákat a Felek jóhiszeműen eljárva, 

közösen rendezik. Amennyiben a vitás kérdés rendezésére irányuló megkeresés nem vezet 

eredményre, a Felek abban az esetben vesznek igénybe jogi utat. 
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8.5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Szegedi Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

Jelen megállapodást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és értelmezés 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 4 számozott oldalból álló és 

egymással mindenben megegyező 4 példányban írták alá, amiből 2 példány a Mórahalom Városi 

Önkormányzatot, 2 példány pedig a Domaszék Nagyközségi Önkormányzatot illeti. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: 119/2022. (III.31) Mórahalom Városi Önkormányzat Kt. sz. jóváhagyó 

határozat 

2. számú melléklet: 67/2022. (III.30) Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Kt. sz. jóváhagyó 

határozat  

 

 

Kelt.: Domaszék, 2022.  április 07.   Mórahalom, 2022. április ... 

 

 

P.H. 

 

 

…………………………………………….. 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Sziráki Krisztián 

polgármester 

 

 

…………………… 

Trójáné Dani Katalin 

pénzügyi csoportvezető  

pénzügyi ellenjegyző 

 

P.H. 

 

 

…………………………………………… 

Mórahalom Városi Önkormányzat 

Nógrádi Zoltán 

polgármester 

 

 

…………………… 

Balog László 

kabinetvezető 

pénzügyi ellenjegyző 
 


