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1. számú melléklet a 35/2013.(IV.04.) Kt. határozathoz
SZERZŐDÉS
HÁZI GYERMEKORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI
KÖTELEZETTSÉGGEL
amely létrejött egyrészről Kengyel Község Önkormányzata - képviseletében eljáró: Nagy
Szilárd polgármester - mint Megbízó, másrészről ARCHI-MEDIC Építész és Egészségügyi
Szolgáltató Kft. ( képviseletében eljáró: Dr. Kozma Katalin házi gyermekorvos) - mint
Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Megbízó jelen szerződés keretében megbízást ad házi gyermekorvosi szolgáltatás területi
ellátására, Kengyel Község közigazgatási területén.
Megbízott rendelkezik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve által kiadott működési engedéllyel.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, az ellátási területen élő és az általa elfogadott
biztosítottak, valamint a hozzá sürgősséggel fordulók részére a hatályos jogszabályoknak
megfelelő szolgáltatást nyújt folyamatosan és személyesen. Megbízott az ügyeleti
ellátásban nem köteles részt venni.
Feladatkörébe tartozik:
 Megbízott személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot
megőrzése és a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából
 A folyamatos ellátás érdekében naponta rendelési időt tart a vonatkozó
jogszabályok szerint
 A Megbízott az a) pontban meghatározott ellátást a 14. életévét be nem töltött
személyek számára biztosítja, illetve felkérés alapján a 14-18 év közötti
személyeket is ellátja
 A csecsemők és gyermekek gyógyító- megelőző alapellátását is végzi, beleértve a
tanácsadást is
 Újszülöttek, veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatását is végzi
 Gyermekintézményekbe történő felvétel előtt orvosi vizsgálatot végez

Megbízott a szolgáltatás színvonalas ellátása érdekében a közszolgáltatásért felelős szerv által
megállapított következő feladatok teljesítését vállalja:
 Az ellátások során a jogszabályokban, vagy egyéb szakmai szabályokban foglalt
követelmények érvényesülését
 A betegek egészségügyi állapotában az elérhető legnagyobb tényleges
állapotjavulás biztosítását
 Lehetővé teszi a betegjogok érvényesülését
 A szolgáltatások minőségét folyamatosan fejleszti
 A szolgáltatások során felmerülő hiányosságokat időben felismeri a
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket megteszi, azokat ellenőrzi
 A hiányosságok okait feltárja, az azokból fakadó költségeket, károkat csökkenti
 Igyekszik megfelelni a szakmai és minőségügyi követelményeknek, saját
követelményrendszerét fejleszti

Megbízó kötelezi magát, hogy az ellátási terület tekintetében másik háziorvossal egyidejűleg
nem köt területi ellátásra vonatkozó szerződést.
Az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásra vonatkozó feltételeket a Megbízott és
az Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött külön szerződés tartalmazza.
Megbízó joga, hogy az átadott feladat elvégzését ellenőrizze, ellenőriztesse, szakmai
hiányosság, hiba gyanúja esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve felé jelentést tegyen, etikai ügyben az Orvosi
Kamara állásfoglalását kérje. Tulajdonosi érdekeket sértő esetben (pl. szándékos rongálás,
gondatlanságból okozott kár esetén) jogi úton szerezzen érdekeinek érvényt.
Megbízott kötelezi magát, hogy hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta
legkevesebb 2 órát rendel. Amennyiben jogszabályváltozás miatt a jogszabály kevesebb
óraszámot határoz meg, abban az esetben is minimum az e pontban meghatározott órát
kell a háziorvosnak rendelnie. Megbízott az ügyeleti ellátásban nem köteles részt venni.
Megbízó a házi gyermekorvosi feladatok ellátásához a Kengyel, Kossuth Lajos út 139.
gyermek háziorvosi körzet rendelő helyiségét a szerződés időtartamára térítésmentesen a
Megbízott rendelkezésére bocsátja, a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel,
eszközökkel együtt. A Megbízott a berendezést, felszerelést leltár szerint köteles átvenni
és a szerződés megszűnésekor azokkal használható állapotban leltár szerint elszámolni,
szükség esetén a hiányt pótolni. A Megbízott az orvosi rendelő (kivéve a beépített
tartozékokat) és a berendezés, felszerelés folyamatos karbantartásáról saját maga köteles
gondoskodni, köteles a rendelőt és környékét tisztán és rendben tartani. A rendelő
működtetésével kapcsolatos kiadásokat a Megbízott viseli. A közüzemi díjak, takarítás és
egyéb költségek rendelőre eső részének viselésére vonatkozóan a szerződés melléklete
rendelkezik.
Megbízott vállalja, hogy a tevékenységének színvonalas végzéséhez szükséges
szakasszisztencia alkalmazásáról gondoskodik. Az alkalmazottak munkabérének
megfizetése, az alkalmazásukkal összefüggő költségek, a Megbízottat terhelik.
A Megbízott biztosítja a háziorvosokkal, a fogorvossal és a védőnői szolgálattal a szakmai
javulását elősegítő együttműködést, a kölcsönös és folyamatos kapcsolattartást.
Megbízott vállalja, hogy a gyermekorvosi ellátást veszélyeztető bármilyen jellegű esemény,
körülmény észlelésekor a Megbízót haladéktalanul értesíti. Vállalja továbbá, hogy
szabadsága, vagy egyéb távollétének idejére a helyettesítéséről – a képesítési előírásoknak
megfelelő gyermekorvos közreműködésével – saját költségén gondoskodik és erről előre
értesíti a Megbízót.
A gyermekorvosi tevékenység során keletkező veszélyes hulladék tárolásáról, elszállításáról
Megbízott saját költségén gondoskodik.
Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a rendelő működtetésére vonatkozó
jogszabályok változnak, az abban foglaltak teljesítését külön megállapodásban rögzítik.
Megbízó a praxis elidegenítésekor lehetőség szerint figyelembe veszi az addigi működtető
szándékát az új működtető személyére, ha az a jogszabályi feltételeknek megfelel.
Jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél indokolás nélkül
felmondhatja, a felmondási idő: 6 hónap.

A szerződés azonnali hatályú felmondásának is helye van, ha a szerződő felek a szerződésben
vállalt kötelezettségüket megszegik és azt, felhívás ellenére sem teljesítik.
A Megbízó él az egyoldalú felmondás lehetőségével, ha az egészségügyi szolgáltató:
-

szakmai feladatainak ellátásával kapcsolatos tevékenységét az Orvosi
Kamara súlyos fegyelmi vétségnek nyilvánítja
a Bíróság jogerős ítéletével súlyos kötelezettségszegést állapít meg
a hatályos jogszabályokban előírt és jelen szerződésben vállalt feladatát
nem képes elvárható módon ellátni, és ezért az illetékes Bíróság a
tevékenység folytatásától eltiltotta.

19. Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

Jelen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Kengyel, 2013______________
____________________________
Kengyel Község Önkormányzata
Nagy Szilárd
polgármester
Megbízó

____________________________
Dr. Kozma Katalin
ARCHI MEDIC Kft.
gyermekorvos
Megbízott

Melléklet a HÁZI GYERMEKORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI
KÖTELEZETTSÉGGEL szerződéshez

Az átadott gyermekorvosi rendelő fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségeket (villany,
víz, gáz, telefon, internet, takarítás stb.) teljes egészében a Megbízott fizeti a vállalkozás
beindításának napától. A mérők állását az átadási jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A megbízóhoz érkező számlák továbbszámlázásának alapja a következő:
Gázfogyasztás:
Központi 621181110279981 gyári számú óra (induló állás: 556 m3) az épület teljes
gázfogyasztását méri.
A gyermek háziorvosi rendelő hőmennyiség mérőjének gyári száma: 2011-183992, induló
állása 751 kWh.
A fizetendő összeg a havi átalánydíj, és a gyermekorvosi rendelőhöz tartozó
hőmennyiségmérő által mért mennyiség arányában kerül kiszámlázásra havonta.
Az elszámoló számla kibocsátásakor végszámla kerül kiállításra.
Vízfogyasztás:
A 729552/11 gyári számú almérőn mért mennyiség alapján. Induló állás: 00005 m3.

Szennyvíz szippantás:
A szippantott szennyvíz mennyisége alapján fizetendő díj a felhasznált ivóvíz arányában kerül
kiszámlázásra.
Villamos energia fogyasztás:
A S/N 20110221820 gyári számú mérőn mért fogyasztás alapján. A leolvasás utáni elszámoló
számla kibocsátásakor végszámla kerül kiállításra. Induló állás: 170 kW.
Telefon díj:
A rendelőhöz tartozó telefonszám alapján a Megbízóhoz érkező telefonszámla
továbbszámlázásra kerül.
Takarítás:
A takarítást az Önkormányzat alkalmazásában álló takarító végzi, személyi juttatásainak ¼
része kerül számlázásra.

2. számú melléklet a 35/2013.(IV.04.) Kt. határozathoz

SZERZŐDÉS
A fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátásához
Mely létrejött egyrészt Kengyel Községi Önkormányzat (5083 Kengyel, Szabadság út
10.) képviseletében Nagy Szilárd polgármester (továbbiakban: Megbízó).
Másrészt a FLASHDENT BT:, képviseli Dr. Csécsei László fogszakorvos
( továbbiakban: Vállalkozó), mint megbízott között a mindenkori hatályos jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozói formában történő
gyógyító-megelőző ellátására és működésére határozatlan időre az alábbi feltételek szerint:
1. A Vállalkozó Kengyel községben területi ellátási kötelezettséget vállal, folyamatos
fogorvosi ellátást biztosít a Kengyel község területén, eseti ellátást biztosít a hozzá forduló
nem biztosítottak részére, róluk ambuláns naplót vezet.
2. A Vállalkozó vállalja, hogy az ide vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe
vételével, a jogszabályok által előírt rendelési időben végzi fogorvosi gyógyító feladatait
és biztosítja ennek zavartalan működését. Megbízott az ügyeleti ellátásban nem köteles
részt venni.
3. A Vállalkozó köteles a mindenkori hatályos társadalombiztosítási jogszabályoknak
megfelelően térítésmentesen, illetve az ott megállapított térítések ellenében elvégezni
a szükséges fogorvosi ellátásokat. Amennyiben a térítésköteles fogorvosi
beavatkozások díját jogszabály nem határozza meg, a vállalkozó a díjakat a szakmai
irányelveknek megfelelően szabadon állapítja meg.
4. Az ellátási terülten kívüli betegek ellátása a Vállalkozó joga.
E körben a beavatkozásokért felszámított díjakra a 3. pontban foglaltak irányadóak.
5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fogorvosi szolgálat számára a jogszabályokban
előírt nyilvántartásokat köteles vezetni és felkérésre az ANTSZ, az Egészségbiztosítási
Alap, valamint az Önkormányzatok számára az orvosi titoktartást meg nem sértő
információkat szolgáltat.
6. A fogorvosi szolgáltatást Dr. Csécsei László látja el. Távolmaradása estén (szabadság,
továbbképzés) a helyettesítésről Vállalkozó gondoskodik, a helyettesítési díjazásáról is
maga állapodik meg a helyettesítő orvossal. Rendkívüli (önhibáján kívüli
akadályoztatás) esetén a Megbízók biztosítják a helyettes kirendelését az érvényes
helyettesítési szerződéseknek megfelelően. Ennek díjazását a Vállalkozó megtéríti.
A helyettesítésre - Vállalkozó által - felkért személy elfogadó nyilatkozatát
függelékként a szerződéshez kell csatolni.
7. A Vállalkozó köteles a jogszabályban előírt szakdolgozó (orvos asszisztens)
foglalkoztatására. Bérezéséről, felmondásával, végkielégítésével kapcsolatos
bérjellegű kötelezettségekről a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerint és
feltételekkel, mint munkáltató, saját költségére maga gondoskodik.
8. a.) Az 1. pontban rögzített tevékenység folyamatos és zavartalan gyakorlása érdekében
az Önkormányzat használatba adja a tulajdonát képező, kengyeli 270 hrsz.on nyilvántartott

Kengyel, Sallai út 16. szám alatt fekvő fogorvosi rendelőt a hozzátartozó váró és egyéb
helyiségekkel, amelynek összes alapterülete: 44 m2, valamint a feladat ellátásához
szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközökkel, anyagokkal, berendezésekkel és
felszerelésekkel.
b.) Megbízó gondoskodik a rendelő jogszabály által előírt kötelező felszereléséről
(minimum-feltételek).
c.) A használatba adott rendelőt és eszközöket a Vállalkozó rendeltetésének
megfelelően jogosult és köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból
eredő kár megtérítése a Vállalkozó feladata.
10. A Megbízó az átadáskor köteles gondoskodni a használatra átadott rendelő, továbbá
a fogászati kezelőegység, valamint a leltár szerint átadott további eszközök
rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról, ugyanakkor a Vállalkozó köteles
mindezek folyamatos és szükséges karbantartását és javítását elvégezni,
gondoskodik arról, hogy a megbízással átvállalt fogorvosi alapellátás
folyamatossága az eszközök állapota miatt csorbát ne szenvedjen. A rendelő
állagmegóvási költségei a Vállalkozót terhelik.
11. A rendelő, valamint a berendezési és felszerelési tárgyak használatával felmerülő
költségek, így különösen a közmű-, takarítás-, telefon-, a tevékenység ellátáshoz
szükséges szakmai anyagbeszerzési-, egyéb költségek a Vállalkozót terhelik.
12. A szolgálat működéséhez szükséges eszközök, gépek, berendezési tárgyak
beszerzése előtt a Megbízó előzetes szakmai konzultáción kikéri a Vállalkozó
szakvéleményét.
13. A Vállalkozó által vásárolt műszerek, gépek, berendezési tárgyak saját tulajdont
képeznek, azzal a Vállalkozó rendelkezik.
14. A Megbízó vállalja, hogy a Vállalkozó által benyújtott (berendezési tárgyak, gépek,
eszközök, stb. beszerzésére vonatkozó) pályázatokat lehetőségeikhez mérten
támogatják.
15. A jogszabályi és működési feltételek változása esetén a szerződő felek 30 napon
belül írásban a szerződés módosítását, kiegészítését kezdeményezhetik.
16. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. A Vállalkozó jelen szerződést
csak előzetes bejelentést követően, a rendes felmondás körében, a finanszírozási
szabályokra figyelemmel 6 hónapos határidővel mondhatja fel.
17. A Megbízó a megkötött szerződést csak abban az esetben mondhatja fel (akkor
azonnali hatállyal), ha a vállalkozót foglalkozásától eltiltották, orvosi feladati
ellátásából adódó szakmai kötelezettségszegést, vagy szakmai tevékenységének
alkalmatlanságát megállapítják. Esetleges szakmai vita esetén a szerződő felek
magukra nézve kötelezőnek ismerik el az Orvosi Kamara állásfoglalását.
18. Azonnali felmondási jog illeti meg a Vállalkozót a finanszírozási szabályokra is
figyelemmel, ha a Megbízó jelen szerződésben a Vállalkozó részére biztosított tárgyi
eszközöket elvonja.
19. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén mindkét fél
részéről azonnali hatályú felmondásnak és kártérítésnek van helye.

20.

Közös megegyezéssel a szerződés bármikor felbontható. A felek között
elszámolásnak van helye a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén.
21. A működéssel kapcsolatosan a Vállalkozó által harmadik személynek okozott kárért
a Vállalkozó saját jogán köteles helyt állni, a Megbízó ezzel kapcsolatos felelősségét
kizárja.
22.

A szerződő felek törekednek arra, hogy a szerződésből adódó vitás kérdéseket
elsősorban egymás között, szükség esetén az ÁNTSZ segítését is igénybe vevő peren
kívül rendezzék.

23.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a hatályos
egészségügyi-,
társadalombiztosítási
jogszabályok
irányadók.
Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
24.

A szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után mind akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá.

Kengyel, 2013 ..............................................
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