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Feladat-eIlátási

Amely

létrejött

Medgyesegyhráza,
bankszámlaszrám:

egyr,észról Medgleseglháza Városí
1 1

133 l37 -1 53 44083), mint Megbfu ó (a továbbiakban:

Megbízó)

másrészről a DéI-BékésiKíslércégTöbbcélú Társulása (székhely; 5666 Medgyesegyhaza,
Kossuth tér 1. törzsszám: 583462, adószérn: 15583460-2-04, bankszámlaszám-:
15583460), mint Feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó)

ííiloss-

(Megbízó és Feladatellátó együtt a továbbiakban: Szeruődő Felek)
között
helyen, az alábbi tartal ommal:

alulírott napon és

Előzmény

\lvewrorczác helyi önkormrárryzatairől szőlő 2011. évi CDooilX, törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügy,ről szóló t997. évi CLIV. törvény
L52. § (1)
bekezdés c) pontja alapján Megbízó kotelésségeaz egészségügyi alapellátás,
k"."üb"n
"*"k rtittcet,i
1.ttizP9t!i oryosi ügyelet biáosítása is, amely feladatot Óet-seie.i Kistérség
Társulás Trársulási Megállapodrásának V/A A Társulás vállalt feladatai te;ezet
rozfronti orvosi

i

1. Szerződés

tárrya

1.1 Megbízó megbizza a Feladatellátót

Megbíző pedig

a

az alapelléúásiügyelet szolgáltatás ellátásával, a
20ú. április 1. napjátó| 2015.

szolgáltatás ellátását vállalja

december 31-ig tartó határozott időre,
1.2 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Feladatellátó 12 településen láda el az orvosi
ügyelet
szervezésétés múködtetését: Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Keve*nnes,
Kisdombegyhr2, Kunágota, Magyardombegyház, Meágyesbodzás, Medgyesegyháza,
Mezőhegyes, Nagykamarás, Pusáaottlaka vonatkozásátan, Az ellátoti'teleiiileset
lakosságszárna 2015. évi költségvetési törvény alapjén 21660 fő.
Megbízott ajelen pontban megh€tározott telepiilések ktlzigazgatási teűletén lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező betegeket köteles ellátni.
1.3 Megbízott az |.2 pontban felsorolt települések közigazgatási területén a helyi
Önkormányzatok átal kötelezóen ellátandó orvosi ügyelei biitosításáról goncloskodil,
hétköznapokon (hétfőtól-péntekig) 15.00 órától máinap reggel 7.00 órág, valamint
ünnepnapokon az utolsó munkanap 15.00 órától a következó munkanap ieggel 7.00
óráig.
2, Szerződő F'elek jogai és kötelezetúségei
2.1

a szolgáltatást a BékésMegyei
Kormanyhivatal oroshazi Jrárási Hivatal Járási NépegészségügyiInté)ete
Mezőkovácshazai kirendeltségénekműködési engedélye tttótatan, - uu],un int
Országos EgészségbiztosításiPénztrinal kötött finanizíro záii szerződés alapján látja el,
S_zerződő.Felek rögzítik, hogy Feladatellátó

melYet a Megbízó felé igazol. Feladatellátó jogosult a finanszírozási szerződés keretéten a
lakosságszám arányos OEP finanszírozás összegét lehími.
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6012003. (X.30.) ESzCsM rendeletben előírt tárgyi és személyi
feltételrendszemek való megfelelést köteles biztosítani, ennek érdekében szerződést kÖt
ügyeletszervezói tevékenységellátás{ira.
2.3 Fiiadatellátó kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő felelósségbiáosítással, és aMegbízőt a
feladateliátással kapcsolatosan felmerült vitás kéTdésekben felelŐsség nem terheli.
2.4 Feladateliátó az oiszágos Mentőszolgálattal szerződést köteles kötni diszpécseri kÖzpont
iétrehozására, a gyorsabb és hatékonyabb feladateilátás érdekében,
július 3i2.5 A2.1,2.2,2.4 poníban meghatarozott szerződések megkötését legkésőbb 2015.
ig a Feladatellátó köteles igazolni a Megbízó felé.
2.6 Űegbiző köteles a feladáteilátás 3. pont szerint meghatarozott költségeinek fedezetét
biaosítani.

2.2 Feladatellátő

3. Pénzügyi rendelkezések

3.1 Megbízó a feladatellátás 6012003. (X.30) ESzCsM rendeletben rőgzíteíl minimum targyi
feltéleleinek biaosítása céljából - a feladatellátássa1 érintett további 11 telepÜlés
hozzájárulása mellett - lakosságszám arányosan, egyszeri bozzájárulásként 931.669,- Ftot, alaz Kilencszááarmincegyezer-hatszázhatvankilenc forintot 5 naPon belül, de
legkésőbb 2015. marcius 10. napjáig átutal a Feladatollátó oTP Bank NyTt. Battonya
p{nzintézetné| vezetelt 11733089:155 83460 számú bankszámlájára, melyet a feladatellátó
Lot"l.. u célnak megfelelően felhasmálni, amit 3.4 pont szerinti beszámolójában
szrlmltíkkal igazol,
3.2 Megbizó a Filadatellátó részére kiegészító tagdíj formájában a feladatellátásra tekintettel,
2015. április hónapjától kezdődően a szerződés hatálya alatt, havonta 20|.7 53., Ft-ot, azaz
Kettősiluegyezer_hétszázötvenhárom- forintot utal bankszámlájára, legkésőbb a tárgYhó
15. napjáig. A Társulási Tanács a fizetendő kiegészítő tagdíj mértékétminden évben
3.3

4.

felülvizsgálja.
A Feladateli átó a Megbizó felé pénzügyi és szakmai elszámolási kötelezettséggel tartozik
30.
a feladateliátásra kapótt összeg telhasználásaról, melyet a targyévet követő év áPÚlis
napjáig köteles teljesíteni.

Felmondás

megállapodása alapjan bármelyik Szerződő Fé1 jogosult jelen feladatfelmondást Írásban
Élmontlási idő 3 hónap.
ellátási szerződést fe'Ímondani.
indokolással aiátámasztva kell a másik szerződő félnek igazolható módon eljuttatni.
szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállYal
4.2 Bármelyik fél jogosult
megszüntetni súlyos szerződésszegés esetén.
4.3 Súlyos szerződósszegés különösen, de nem kizarólag:
4.3,1 Feladatellátó szempontjából:
a) a 3.2. pontban rogiiteti tagdíj kiegészítésformájában nyújtott összeg felszólitás

4,1

A Szerződó Felek

A

A

a

ellenére történó meg nem fizetése,
b) a finanszírozás szaúályai olyan jelentősen megváltoznak, amely lehetetlené teszi a
szerződő felek részéről a tevékenységfol1tatását,
4.3.2 Megbiző részérő1

:

a) amerrrlyiben Feladatellátó a feladatait nem a jelen szerződésben, illetve a vonatkozó
jogszábályokb an meghatáxozott módon és feltételekkel, vagy jelen szerződés
iendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközó módon látja el,
b) feielősségbiztosítását nem tartja fenn,
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c) a jelen

szerződés 2.1,

2.2, 2.4, porújában meghatározott

szerződéskötési

kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a szerződés hatalya alatt bármelyik szerződés

megsztinik,
d) amennyiben Feladatellátó a feladatait nem a jelen szerződésben, illetve a vonatkozó

jogszabalyokban meghatározott módon

és feltételekkel, jelen

szeuódés

rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütköző módon látja e1,
4.4 A Szerződő Felek a szerződés megszűnésekor - de legkésőbb 30 napon belül - kötelesek
egymással elszámolni.
5, Egyéb rendelkezések

5.1 A jelen

a

szerződésben nem szabályozott kérdésekben
Szerződő Felek a
Polgártörvénykönywől szóló 2013. évi V, törvény, az egészségüg}Től szóló 1997. évi
CLIV, törvény és a vonatkozó jo gszabá|yi előírások rendelkezéseit tekintik iranyadónak.
5.2 A Szerződő Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
békés,tárgyalásos úton kívrinják rendezni. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy
a jelen szerződésből eredó valamenrryi peres ügyben alávetik magukat pertárgyértéktól
fiiggően a Battonyai Jarásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék illetókességének.
5.3 A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezót, helybenhagyólag írtak alá.
Mezőkovácsház a, 2015. !;L. 9.e.,...

Megbízó
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