TERVEZET
Ügyirat száma:
Nyilv. tart. szám:

/2015.
/2015.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Területi ellátást biztosító háziorvosi tevékenységről

amely létrejött egyrészről Szőc Község Önkormányzata (8452 Szőc, Kossuth u. 41.,
képviselője: Németh Balázs, polgármester), mint ellátásért felelős
másrészről Visco-Tex Kft. (8452 Halimba, Ady E. u. 15., képviseletében: Dr. Dávid Éva
Rozália, háziorvos), mint praxisjoggal rendelkező működtető között a mai napon az alábbi
feltételekkel:
1. Működtető vállalkozóként való személyes közreműködésével a Halimba községben
levő háziorvosi szolgálat vonatkozásában az Önkormányzatoknak, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdés a) pontjában foglalt feladatát átvállalja.
2. A tevékenységet végző orvos neve Dr. Dávid Éva Rozália, aki a jelen szerződés
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni.
3. Működtető feladatait a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb
jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével végzi.
4. A rendelés időtartama Szőc településén:
Csütörtök:

14 – 16 óra

Hétfő:

12 – 15 óra

Csütörtök:

7 – 10 óra

A Szőci Idősek Otthonában:

5. Működtető részt vesz a központi háziorvosi ügyeletben.
6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap
kezelőjével, mint háziorvosi szolgálat működtetője, közvetlen finanszírozási
szerződést kössön. Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. A feladatok
ellátásához az Önkormányzat részéről pénzügyi támogatásra nem tart igényt.
7. Működtető a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását és
az OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját
bevételként kezeli.

8. Szőc Község Önkormányzata a tulajdonában álló Szőc, Kossuth u. 41. szám alatti
épületében levő rendelőhelyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának
időtartamára térítésmentesen a Működtető rendelkezésére bocsátja.
9. Az Önkormányzat a rendelőt a 2012. december 15. napján felvett leltár szerinti
felszereltséggel adja át Működtetőnek. Amennyiben a rendelő bármely okból a
betegellátásra alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a
rendelésre alkalmas másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe
vételével.
10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és felszereltségének
szinten tartása és fejlesztése a feladata. A leltár szerint Működtetőnek átadott
felszerelési, berendezési tárgyak az Önkormányzat tulajdonát képezik. Ugyanez
vonatkozik az Önkormányzat támogatásával beszerzett berendezési és felszerelési
tárgyakra is.
11. A rendelő működési költségeit, ideértve a közüzemi díjakat, valamint a rendelő
takarítását Szőc Község Önkormányzata biztosítja.
12. A rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra. A
rendelőhelyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról az
Önkormányzat gondoskodik, valamint az ingatlan egészét érintő felújítás és
korszerűsítés költségei is az Önkormányzatot terheli.
13. Működtető a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő szakképzettségű
személy/ek közreműködésével saját költségén látja el.
14. Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi
feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő
helyettesítéséről.
15. Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi
igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása)
16. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a
megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja. Az
Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
- a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat, vagy
- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
17. A szerződés a Működtető részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás
ellenére sem teljesíti.
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18. Amennyiben Működtető önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi
szolgálat vállalkozási formában történő működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen
Megállapodással érintett körzet egészségügyi dolgozóit – beleértve a Működtetőt is –
Halimba Község Önkormányzata közalkalmazottként foglalkoztatja tovább, aminek
költségeihez Szőc Község Önkormányzata lakosság számarányosan járul hozzá. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik Működtetőre abban az esetben, ha kötelezettségét
önhibájából nem teljesíti.
19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az Önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének megállapításánál
figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott
egy éves összeget.
20. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható.
21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályban
levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000.évi II. törvény, továbbá a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.
22. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak rendezése
peren kívül nem vezet eredményre – az Ajka Városi Bíróság illetékes.
23. Jelen megállapodás a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Osztály és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási
Pénztári Szakigazgatási Szerve jóváhagyását követően lép hatályba. Előzőleg 2012.
december 28-án megkötött 1590/2012-es ügyiratszámú megállapodást felek közös
megegyezéssel megszüntetik.

Szőc, 2015. ……………

_________________________________
Szőc Község Önkormányzata
Németh Balázs
polgármester

__________________________________
Működtető háziorvos
Dr. Dávid Éva Rozália

Ellenjegyzem:
Szőc, 2015. …………..
………………………
Lovasi Erika
jegyző
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