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A tárgyalandó témakör tárgya:
Feladat-ellátási szerződés megkötése az alapellátást nyújtó háziorvosokkal
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint 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.
Az egészségügyi alapellátás biztosítására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
(továbbiakban: Praxis tv.) 2/B. § (1) bekezdése szerint a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az
adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban:
feladat-ellátási szerződés) kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani,
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,
h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
Az új szerződés megkötésére alapvetően azért volt szükség, mivel a háziorvosok és a fogorvos az
Egészségházban működnek 2016. októberétől. Egyebekben nem volt szükség nagy változtatásokra a
jelenleg hatályban lévő szerződésekhez képest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fogalmi változtatások átvezetése a jogszabály változások miatt (Egészségbiztosítási Pénztár
átnevezése Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre).
A szerződés hatályánál belekerült, hogy bár határozatlan időre, de minimum öt évre kötjük a
szerződést.
A 7. és 8. pontokban pontosításra került a rendelési idő kialakításának szabálya, valamint a szerződésben kerül rögzítésre a rendelési idő is, természetesen már a januártól érvényes időpontok
szerint.
A 10. pontban rögzítve lett, hogy a helyettesítést helyben, az Egészségházban kell ellátni.
A 14. pontban a rendelő karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatban pontosításra került az
önkormányzat kötelezettsége a Praxis tv. 2. § (1a) bekezdése rendelkezésével összhangban. Készül továbbá egy aktuális leltárjegyzék is, mely a szerződés mellékletét fogja képezni.
A 15. és részben a 16. pontban rögzítetve lett, hogy térítésmentesen csak az alapfeladathoz kapják a háziorvosok a rendelőt. Amennyiben nem az alapellátáshoz tartozó rendelést tart, akkor
azért bérleti díjat kell fizetni.
A 16. pont a költségek viselésének megosztását rögzíti.

8.
9.

A 20. pontban pontosításra került, hogy csak egyszeri a kártalanítás és a kártalanítás kifizetésére
irányuló fizetési határidő is beépítésre került.
A 22. pontban a jelenlegi szerződéshez képest annyi módosítás van, hogy konkrétan meg lett
határozva a kártalanítás összege is (az eladást megelőző évben fizetett finanszírozási összeg
80%-ának megfelelő mértékű).

Az előterjesztés mellékletét képző szerződés-tervezeteket dr. Császi Andrea és dr. Gedeon Csaba
háziorvosokkal Benedek Éva elnök asszony leegyeztette, a felmerült kérdésékre választ találtunk,
illetve a vitás kérdésekben egyetértésre jutottunk.
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pont dd) alpontja szerint a szakmai kamara véleményezési jogot gyakorol a helyi önkormányzatok területi ellátási
felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében.
Ezt a véleményezési jogkört a Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 25. pont f) pontja alapján a
Magyar Orvosi Kamara területileg illetékes területi szervezete gyakorolja.
Fentiek alapján az Őrbottyánban területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosokkal egyeztetett
feladat-ellátási szerződések tervezetét a képviselő-testület döntését megelőzően véleményezésre
megküldtük. Jelen előterjesztés kiküldéséig a hivatalos vélemény nem érkezett meg, de a bizottsági
ülésre rendelkezésre fog állni.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képző feladat-ellátási szerződések tervezetét vitassa meg és fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
–
–
–
–
–
–

Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az új feladat-ellátási szerződés megkötésének közvetlen költségkihatása nincsen. Az Egészségház
bérlésére és üzemeltetésére az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fedezet rendelkezésre
áll.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Humánügyi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI JAVASLAT:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (III. 29.) határozata az egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződések jóváhagyásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződéseket a határozat melléklete szerint elfogadja.
Őrbottyán, 2017. március 16.

Feladat-ellátási szerződés
Háziorvosi tevékenység vállalkozás formájában történő ellátására
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Kmetty Károly polgármester,
másrészről a PharmaSelect Kft. képviseletében eljáró és személyes ellátásra kötelezett dr. Császi
Andrea háziorvos (pecsétszám:…), mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.

Az Önkormányzat a …/2017. (...) képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatok ellátása érdekében megbízza a Szolgáltatót, hogy Őrbottyán Város közigazgatási területén élő felnőtt lakosok háziorvosi ellátását az egészségügyi
alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 2. háziorvosi körzetben
egészségügyi vállalkozás formájában 2017. ……napjától határozatlan időtartamban, de minimum
öt évig területi ellátási kötelezettséggel végezze.

2.

Felek megállapítják, hogy Őrbottyán Város közigazgatási területén a felnőtt háziorvosi körzetek
határairól az Önkormányzat önkormányzati rendeletben rendelkezik. Szolgáltató tudomásul veszi,
hogy a körzethatárok módosítása nem minősül szerződésszegésnek.

3.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy személyes és az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.
3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja.

4.

A Szolgáltató feladatait a hatályos a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján végzi.

5.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel és az előírt kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, azokat az Önkormányzatnak bemutatta.

6.

A Szolgáltató köteles a 2. háziorvosi körzetben lakó felnőtt korú biztosítottakat fogadni, az ellátási
területén kívül lakó biztosítottakat pedig a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve elfogadhatja.

7.

A Szolgáltató köteles rendelési idejét az Őrbottyánban működő, praxisjoggal rendelkező másik
háziorvos rendelési idejével összehangoltan kialakítani, továbbá rendelési idejét és elérhetőségét
a rendelő bejáratánál kifüggeszteni. Tudomásul veszi, hogy a rendelési idő módosításához az
Önkormányzat csak abban az esetben járul hozzá, ha az új rendelési időpont is az e pontban
meghatározottak szerint kerül megállapításra.

8.

A Szolgáltató a folyamatos ellátás keretében a hét munkanapjain – hétfőtől péntekig – a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet figyelembevételével az alábbi időpontokban rendel:

9.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Hétfő

14 – 17

Kedd

09 – 12

Szerda

08 – 11

Csütörtök

09 – 11 és 16

Péntek

08 – 11

00

00

– 17

Köteles továbbá – szabadság vagy egyéb okból való 3 napot meghaladó – előre tervezhető távolmaradását, távolmaradásának időtartamát annak kezdő időpontjától legalább egy héttel előre a
rendelőnél kifüggeszteni, valamint az Önkormányzatnak bejelenteni.

10. Amennyiben a Szolgáltató a tevékenység személyes ellátásában akadályoztatva van vagy ezt
más ok (pl. szabadság, betegség, stb.) szükségessé teszi, helyettesítéséről a Szolgáltató maga
gondoskodik az ellátás folyamatos, az őrbottyáni rendelőben történő biztosításával.

A helyettesítő orvos csak olyan orvos lehet, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő személyéről, a helyettesítés időtartamáról a Szolgáltató a lakosságot a helyben szokásos módon, az Önkormányzatot pedig írásban tájékoztatja.
11. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2)
bekezdésének d) pont db) alpontja szerint más szolgáltatóval áll szerződéses viszonyban az
ügyeleti feladatok ellátására, ezért a Szolgáltató nem köteles részt venni az ügyelet munkájában.
Az ügyeleti feladatok ellátásában való részvételről, formájáról és mértékéről az ügyeleti feladatokat ellátó szolgáltató és a Szolgáltató külön megállapodást köthet.
12. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges fedezetet a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből
biztosítja.
A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, a Szolgáltatót személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettség terheli. Amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a
Szolgáltatóval bármely oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, úgy jelen szerződés is hatályát veszti.
13. A Szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa foglalkoztatott ápoló/asszisztens közreműködésével látja el a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A szakképzettségi előírásoknak megfelelő ápoló/asszisztens munkáját a Szolgáltató irányítja.
14. Az Önkormányzat
a) a jelen szerződésben meghatározott tevékenység végzéséhez a 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 131. alatti ingatlant, mint rendelőt és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához
szükséges, külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket (felszereléseket,
eszközöket, műszereket, berendezéseket, stb.) e szerződés mellékletét képző leltárjegyzék
alapján a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, illetve térítésmentesen átadja a szerződés
megszűnésének időpontjáig.
b) gondoskodik a rendelő karbantartásról, felújításáról, a falakban elhelyezkedő vezetékek és a
központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről, valamint a
rendelő műszaki meghibásodásából eredő olyan munkák elvégzéséről, melyeknek elvégzésére vagy a munkák költségeinek fedezésére mást – a kártérítés általános szabályai szerint –
nem lehet kötelezni.
c) elvégzi a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek (felszereléseket, eszközöket, műszereket, berendezéseket, stb.) évenkénti leltározását, szükség szerint módosítja a vagyonnyilvántartást.
15. A Szolgáltató
a) köteles az előző pontban meghatározott rendelőt, felszereléseket, eszközöket, műszereket,
berendezéseket stb. az ezen szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnésének
napján – figyelembe véve az amortizációt – leltárjegyzék szerint, minden kártalanítási igény
nélkül, visszaadni az Önkormányzatnak.
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő és leltárban felvett felszerelések, eszközök, műszerek,
berendezések, stb. karbantartásáról és megőrzéséről gondoskodik, azokat más használatába
nem adja.
c) a rendelőt és helyiségeit térítésmentesen csak a szerződésben foglalt feladatok ellátásának
céljára használja.
d) köteles együttműködni az Önkormányzat képviselőjével az éves leltár elkészítésében, biztosítani az általa használt önkormányzati vagyon rendszeres nyilvántartását.
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16. A Szolgáltató a rendelő használatáért – a szerződésben foglalt feladatok ellátásához – bérleti
díjat nem fizet. A Szolgáltató a rendelő fenntartásával kapcsolatos költségeket az alábbi arányban
viseli:
–

fűtés, víz-és csatornadíj 1/3,

–

világítás 1/3,

–

egyéb alapdíjak 1/3,

–

telefondíj 100%.

A Szolgáltató fizeti a szemészállítás díját, gondoskodik a fertőző-, veszélyes hulladék rendszeres
előírásszerű elszállításáról, valamint a rendelő takarításáról is.
Az Önkormányzat az éves költségvetés tervezésekor megvizsgálhatja a rendelő fenntartási költségeinek megosztását az Önkormányzat és a Szolgáltató között.
17. A rendelő és felszereléseinek, berendezéseinek nagy értékű fejlesztése, cseréje költségeit a
Szolgáltató és az Önkormányzat közösen viseli egyedi megállapodás alapján.
18. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a rendelőre általános vagyonbiztosítással rendelkezik.
19. A működéssel kapcsolatosan a Szolgáltató felel az általa harmadik személynek okozott kárért, az
Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.
20. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Szolgáltatót ért kár esetén az Önkormányzat egyszeri
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget, továbbá a körzetből kikerült lakosok arányát.
Amennyiben a körzethatár módosítására év közben kerül sor, a kártalanítás számításánál a módosítást megelőző év finanszírozását kell alapul venni.
A kártalanítás összegét a változás hatályba lépését követő 30 napon belül kell kifizetni.
21. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést bármelyik fél kezdeményezésére felülvizsgálják, a
szükséges módosításokról megállapodnak.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (3) bekezdésében foglaltak esetén az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést 6 hónapos felmondási idővel felmondja.
A szerződés egyoldalú felmondására a felek 6 hónapos felmondási időben állapodnak meg, melyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak. A szerződés közös megállapodással való felmondása esetén a felek 6 hónapnál rövidebb felmondási időben is megállapodhatnak.
Jelen szerződés érvényét veszíti a finanszírozó szervvel kötendő szerződés megszűnése és a
szakmai felügyeletet ellátó hatóság kezdeményezése esetén. A felmondási idő alatt a Szolgáltató
köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást folyamatosan teljesíteni.
A szerződés megszűnésekor, hatályának utolsó napjától számított 30 napon belül a felek elszámolásra kötelezettek, melynek során együttműködési kötelezettséget vállalnak.
22. Szolgáltató a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó
orvost is megjelölve – haladéktalanul köteles írásban bejelenteni az Önkormányzatnak.
Amennyiben az Önkormányzat úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó
orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, a Felek vállalják, hogy a praxisjog elidegenítésére nyitva álló időtartam alatt törekednek a megegyezésre.
Amennyiben az Önkormányzat a határidő lejártát követően sem kíván a praxisjogot megszerezni
kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, a Szolgáltató az eladást megelőző évben fizetett
finanszírozási összeg 80%-ának megfelelő mértékű kártalanításra tarthat igényt.
23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, az egészségügyi ellátásra
irányadó hatályos egyéb jogszabályok, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A praxisjog vonatkozásában az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.
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24. Ezen szerződés polgári jogi jogügyletnek minősül és a teljesítésből származó viták eldöntésére a
felek a Váci Járásbíróságot jelölik meg.
25. Jelen szerződés 2017. ……. napjától lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Őrbottyán Nagyközség
Önkormányzata és a PharmaSelect Kft. képviseletében eljáró dr. Császi Andrea között 2013. július 1. napján kötött megbízási szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntetik.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Őrbottyán, 2017. ………...
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Feladat-ellátási szerződés
Háziorvosi tevékenység vállalkozás formájában történő ellátására
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Kmetty Károly polgármester,
másrészről a HUMAN-Art 97’ Bt. képviseletében eljáró és személyes ellátásra kötelezett Dr. Gedeon
Csaba háziorvos (pecsétszám:…), mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.

Az Önkormányzat a …/2017. (...) képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatok ellátása érdekében megbízza a Szolgáltatót, hogy Őrbottyán Város közigazgatási területén élő felnőtt lakosok háziorvosi ellátását az egészségügyi
alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 1. háziorvosi körzetben
egészségügyi vállalkozás formájában 2017. ……napjától határozatlan időtartamban, de minimum
öt évig területi ellátási kötelezettséggel végezze.

2.

Felek megállapítják, hogy Őrbottyán Város közigazgatási területén a felnőtt háziorvosi körzetek
határairól az Önkormányzat önkormányzati rendeletben rendelkezik. Szolgáltató tudomásul veszi,
hogy a körzethatárok módosítása nem minősül szerződésszegésnek.

3.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy személyes és az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.
3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja.

4.

A Szolgáltató feladatait a hatályos a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján végzi.

5.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel és az előírt kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, azokat az Önkormányzatnak bemutatta.

6.

A Szolgáltató köteles az 1. háziorvosi körzetben lakó felnőtt korú biztosítottakat fogadni, az ellátási területén kívül lakó biztosítottakat pedig a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve elfogadhatja.

7.

A Szolgáltató köteles rendelési idejét az Őrbottyánban működő, praxisjoggal rendelkező másik
háziorvos rendelési idejével összehangoltan kialakítani, továbbá rendelési idejét és elérhetőségét
a rendelő bejáratánál kifüggeszteni. Tudomásul veszi, hogy a rendelési idő módosításához az
Önkormányzat csak abban az esetben járul hozzá, ha az új rendelési időpont is az e pontban
meghatározottak szerint kerül megállapításra.

8.

A Szolgáltató a folyamatos ellátás keretében a hét munkanapjain – hétfőtől péntekig – a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet figyelembevételével az alábbi időpontokban rendel:

9.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Hétfő

09 – 12

Kedd

09 – 12

Szerda

14 – 17

Csütörtök

14 – 17

Péntek

08 – 11

Köteles továbbá – szabadság vagy egyéb okból való 3 napot meghaladó – előzetesen tervezhető
távolmaradását, távolmaradásának időtartamát annak kezdő időpontjától legalább egy héttel előre
a rendelőnél kifüggeszteni, valamint az Önkormányzatnak bejelenteni.

10. Amennyiben a Szolgáltató a tevékenység személyes ellátásában akadályoztatva van vagy ezt
más ok (pl. szabadság, betegség, stb.) szükségessé teszi, helyettesítéséről a Szolgáltató maga
gondoskodik az ellátás folyamatos, az őrbottyáni rendelőben történő biztosításával.

A helyettesítő orvos csak olyan orvos lehet, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő személyéről, a helyettesítés időtartamáról a Szolgáltató a lakosságot a helyben szokásos módon, az Önkormányzatot pedig írásban tájékoztatja.
11. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2)
bekezdésének d) pont db) alpontja szerint más szolgáltatóval áll szerződéses viszonyban az
ügyeleti feladatok ellátására, ezért a Szolgáltató nem köteles részt venni az ügyelet munkájában.
Az ügyeleti feladatok ellátásában való részvételről, formájáról és mértékéről az ügyeleti feladatokat ellátó szolgáltató és a Szolgáltató külön megállapodást köthet.
12. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges fedezetet a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből
biztosítja.
A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, a Szolgáltatót személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettség terheli. Amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a
Szolgáltatóval bármely oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, úgy jelen szerződés is hatályát veszti.
13. A Szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa foglalkoztatott ápoló/asszisztens közreműködésével látja el a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A szakképzettségi előírásoknak megfelelő ápoló/asszisztens munkáját a Szolgáltató irányítja.
14. Az Önkormányzat
a) a jelen szerződésben meghatározott tevékenység végzéséhez a 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 131. alatti ingatlant, mint rendelőt és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához
szükséges, külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket (felszereléseket,
eszközöket, műszereket, berendezéseket, stb.) e szerződés mellékletét képző leltárjegyzék
alapján a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, illetve térítésmentesen átadja a szerződés
megszűnésének időpontjáig.
b) gondoskodik a rendelő karbantartásról, felújításáról, a falakban elhelyezkedő vezetékek és a
központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről, valamint a
rendelő műszaki meghibásodásából eredő olyan munkák elvégzéséről, melyeknek elvégzésére vagy a munkák költségeinek fedezésére mást – a kártérítés általános szabályai szerint –
nem lehet kötelezni.
c) elvégzi a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek (felszereléseket, eszközöket, műszereket, berendezéseket, stb.) évenkénti leltározását, szükség szerint módosítja a vagyonnyilvántartást.
15. A Szolgáltató
a) köteles az előző pontban meghatározott rendelőt, felszereléseket, eszközöket, műszereket,
berendezéseket stb. az ezen szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnésének
napján – figyelembe véve az amortizációt – leltárjegyzék szerint, minden kártalanítási igény
nélkül, visszaadni az Önkormányzatnak.
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő és leltárban felvett felszerelések, eszközök, műszerek,
berendezések, stb. karbantartásáról és megőrzéséről gondoskodik, azokat más használatába
nem adja.
c) a rendelőt és helyiségeit térítésmentesen csak a szerződésben foglalt feladatok ellátásának
céljára használja.
d) köteles együttműködni az Önkormányzat képviselőjével az éves leltár elkészítésében, biztosítani az általa használt önkormányzati vagyon rendszeres nyilvántartását.
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16. A Szolgáltató a rendelő használatáért – a szerződésben foglalt feladatok ellátásához – bérleti
díjat nem fizet. A Szolgáltató a rendelő fenntartásával kapcsolatos költségeket az alábbi arányban
viseli:
–

fűtés, víz-és csatornadíj 1/3,

–

világítás 1/3,

–

egyéb alapdíjak 1/3,

–

telefondíj 100%.

A Szolgáltató fizeti a szemészállítás díját, gondoskodik a fertőző-, veszélyes hulladék rendszeres
előírásszerű elszállításáról, valamint a rendelő takarításáról is.
Az Önkormányzat az éves költségvetés tervezésekor megvizsgálhatja a rendelő fenntartási költségeinek megosztását az Önkormányzat és a Szolgáltató között.
17. A rendelő és felszereléseinek, berendezéseinek nagy értékű fejlesztése, cseréje költségeit a
Szolgáltató és az Önkormányzat közösen viseli egyedi megállapodás alapján.
18. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a rendelőre általános vagyonbiztosítással rendelkezik.
19. A működéssel kapcsolatosan a Szolgáltató felel az általa harmadik személynek okozott kárért, az
Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.
20. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Szolgáltatót ért kár esetén az Önkormányzat egyszeri
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget, továbbá a körzetből kikerült lakosok arányát.
Amennyiben a körzethatár módosítására év közben kerül sor, a kártalanítás számításánál a módosítást megelőző év finanszírozását kell alapul venni.
A kártalanítás összegét a változás hatályba lépését követő 30 napon belül kell kifizetni.
21. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést bármelyik fél kezdeményezésére felülvizsgálják, a
szükséges módosításokról megállapodnak.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (3) bekezdésében foglaltak esetén az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést 6 hónapos felmondási idővel felmondja.
A szerződés egyoldalú felmondására a felek 6 hónapos felmondási időben állapodnak meg, melyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak. A szerződés közös megállapodással való felmondása esetén a felek 6 hónapnál rövidebb felmondási időben is megállapodhatnak.
Jelen szerződés érvényét veszíti a finanszírozó szervvel kötendő szerződés megszűnése és a
szakmai felügyeletet ellátó hatóság kezdeményezése esetén. A felmondási idő alatt a Szolgáltató
köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást folyamatosan teljesíteni.
A szerződés megszűnésekor, hatályának utolsó napjától számított 30 napon belül a felek elszámolásra kötelezettek, melynek során együttműködési kötelezettséget vállalnak.
22. Szolgáltató a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó
orvost is megjelölve – haladéktalanul köteles írásban bejelenteni az Önkormányzatnak.
Amennyiben az Önkormányzat úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó
orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, a Felek vállalják, hogy a praxisjog elidegenítésére nyitva álló időtartam alatt törekednek a megegyezésre.
Amennyiben az Önkormányzat a határidő lejártát követően sem kíván a praxisjogot megszerezni
kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, a Szolgáltató az eladást megelőző évben fizetett
finanszírozási összeg 80%-ának megfelelő mértékű kártalanításra tarthat igényt.
23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, az egészségügyi ellátásra
irányadó hatályos egyéb jogszabályok, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A praxisjog vonatkozásában az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.
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24. Ezen szerződés polgári jogi jogügyletnek minősül és a teljesítésből származó viták eldöntésére a
felek a Váci Járásbíróságot jelölik meg.
25. Jelen szerződés 2017. ……. napjától lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Őrbottyán Nagyközség
Önkormányzata és a HUMAN-Art 97’ Bt. Dr. Gedeon Csaba beltag között 2013. július 1. napján
kötött megbízási szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntetik.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Őrbottyán, 2017. március
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