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A tárgyalandó témakör tárgya:
Szerződés kötése egészségügyi szolgáltatás nyújtására
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A lakosság részéről elvárás fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat biztosítson
lehetőséget vérvételre helyben, azért, hogy ne kelljen vérvétel céljából a váci laborba beutazniuk.
Tekintettel arra, hogy ez egészségügyi szolgáltatás nem része a fenti jogszabályban meghatározott
kötelező egészségügyi alapellátásnak, ezért az önkormányzat a szolgáltatás nyújtása érdekében a
tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozóval köthet szerződést.
Felvettük a kapcsolatot Tóth Lajos egyéni vállalkozóval, egyeztettünk az önkormányzat igényeiről és
lehetőségeiről, majd a megküldött ajánlata alapján kidolgoztuk a megállapodás tervezetét.
A megállapodás főbb rendelkezései:
-

A vérvétel az Egészségház labor helyiségében történik, mely alkalmas ezen tevékenység végzésére, a szükséges berendezési tárgyak rendelkezésre állnak.

-

A vérvételhez szükséges egyéb feltételek biztosítását a szolgáltató vállalja.

-

A vérvétel minden héten, keddi napon reggel 6 és 8 óra között történne, előzetes előjegyzés alapján, naponta minimum 10, maximum 20 fő lakos számára.

-

A vérvétel költsége 1 500 Forint, melyhez az önkormányzat kortól függően eltérő mértékben járulna hozzá: felnőtt lakos esetében 500 Forinttal, míg 18 év alatti lakos esetében a teljes összeg átvállalásával.

-

Tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetésben nem került betervezésre a jelentkező költségek
fedezete, ezért a megállapodást 2018. december 31. napjáig kötnénk.

-

A vérvételhez szükséges
előjegyzés
lebonyolítását a szolgáltató
biztosítja, a
www.vervetelhazhozjon.hu oldalon, valamint telefonon. Már történtek egyeztetések arra vonatkozóan, hogy amennyiben hosszútávú együttműködés alakul ki az önkormányzat és a szolgáltató
között, akkor milyen módon tudjuk a lakosság számára minél egyszerűbbé tenni az előjegyzést.

Nem része a szerződésnek, de szükséges dönteni arról, hogy az Egészségház címét a szolgáltató a
működési engedélyében telephelyként feltüntethesse, mivel így biztosítható a jogszerű tevékenység.
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Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezetet.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

-3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A megállapodásnak közvetlen költségvetési kihatása van, 2018. december 31-ig összesen maximum
480 000 Forint kiadást jelent, melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére teljesít.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (VIII. 24.) határozata egészségügyi szolgáltatás nyújtásáról
1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyánban lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok egészségügyi ellátása céljából – a kötelező
egészségügyi alapellátáson felül – szerződést köt Tóth Lajos egyéni vállalkozóval vérvétel biztosítására a határozat melléklete szerinti megállapodásban rögzítettek szerint.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tóth Lajos egyéni
vállalkozó a szolgáltatás nyújtására szolgáló Egészségház címét – 2162 Őrbottyán, Rákóczi
Ferenc utca 131. – a vállalkozás telephelyeként bejegyezze a megállapodás hatálya alatt.
3. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat
melléklete szerinti megállapodás aláírására, meghosszabbítására, valamint a szolgáltatás
nyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
4. A megállapodás alapján keletkező kifizetés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartaléka terhére teljesítendő.
Őrbottyán, 2018. augusztus 16.
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Melléklet a …/2018. (VIII. 24.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Egészségügyi szolgáltatás nyújtására
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.,
adószám: 15731120-2-13) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Kmetty Károly polgármester,
másrészről Tóth Lajos egyéni vállalkozó (székhely: 2624 Szokolya, Törökpatak üdülőterület 125.,
adószám: 65983470-1-33) (továbbiakban: Szolgáltató) között (továbbiakban együtt: Felek) az alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.
§ (2) bekezdése alapján önként vállalt feladat ellátása érdekében megbízza a Szolgáltatót, hogy
az Őrbottyánban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére – az egészségügyi
alapellátáshoz nem tartozó – vérvételt biztosítson ezen megállapodásban meghatározottak szerint.

2.

A Szolgáltató a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által
kiadott …. számú működési engedély alapján jogosult a megállapodás tárgya szerinti szolgáltatás
nyújtására. Az érvényes működési engedély a megállapodás mellékletét képzi.

3.

Az Önkormányzat a jelen megállapodásban meghatározott tevékenység végzéséhez a 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 131. alatti ingatlanban (Egészségház) lévő, a tevékenység végzésére alkalmas helyiséget Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a szerződés megszűnésének időpontjáig.

4.

A megállapodás tárgya szerinti egészségügyi szolgáltatás személyi, tárgyi és egyéb feltételeit
Szolgáltató biztosítja.

5.

Szolgáltató vállalja, hogy minden héten, keddi napon reggel 6 óra és reggel 8 óra között minimum
10 és maximum 20 Őrbottyánban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos részére vérvételt biztosít a 3. pontban meghatározott helyiségben. A levett vért – a vonatkozó jogszabályoknak
és egyéb előírásoknak megfelelő módon – a vele szerződésben álló laborba szállítja, a beutalón
szereplő laborvizsgálatok elvégzéséhez. Az előjegyzést Szolgáltató bonyolítja telefonon vagy
elektronikus úton.

6.

A vérvétel költsége 1 500 Forint/fő, azaz ezerötszáz Forint/fő. Az Önkormányzat vállalja, hogy a
költségből 18 év feletti lakos esetén 500 Forint/fő, azaz ötszáz Forint/fő összeget, 0-18 év közötti
lakos esetében 1 500 Forint/fő, azaz ezerötszáz Forint/fő összeget közvetlenül a Szolgáltatónak
megfizet.

7.

Az Önkormányzat az általa vállalt költséget – havonta maximum 80 fő után – számla ellenében a
kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül – teljesítés igazolás bemutatása mellett - átutalással
teljesíti a Szolgáltató … Banknál vezetett …. számú számlájára.

8.

Felek kötelesek egymást minden, a jelen megállapodás vonatkozásában lényeges tényről, körülményről, eseményről vagy egyébként a felek helyzetét érintő tényről haladéktalanul, de maximum
5 napon belül tájékoztatni.

9.

A jelen megállapodást Felek 2018. szeptember 1. napjától 2018. december 31. napjáig kötik azzal, hogy a lejárati határidőn belül a másik félnek írásban megküldött nyilatkozattal a megállapodást 2019. december 31. napjáig meghosszabbítják.

10. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést bármelyik fél kezdeményezésére felülvizsgálják, a
szükséges módosításokról megállapodnak.
A szerződés egyoldalú felmondására a felek 2 hónapos felmondási időben állapodnak meg, melyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak. A szerződés közös megállapodással való felmondása esetén a felek 2 hónapnál rövidebb felmondási időben is megállapodhatnak.
Jelen szerződés érvényét veszíti a működési engedélyt kiadó és a szakmai felügyeletet ellátó hatóság kezdeményezése esetén. A felmondási idő alatt Szolgáltató köteles a szerződésben vállalt
szolgáltatást folyamatosan teljesíteni.
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11. Ezen szerződés polgári jogi jogügyletnek minősül és a teljesítésből származó viták eldöntésére
Szerződő felek a Váci Járásbíróságot jelölik meg.
12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos
egyéb jogszabályok, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.
A szerződés egymással megegyező 12 pontból álló 4 eredeti példányban készült, melyet Szerződő
felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá.
Őrbottyán, 2018. augusztus ...

.............................................................

............................................................

Kmetty Károly
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