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HÁZIOVOSI FELDAT ELLÁrÁSÁRA TERÜLETI

amely 1étEött Medgyesegyháza Városi Önkornrányzat (székhely: 5666 Metlgyesegyháza,
Kossuth tér i., azonosítószám (törzsszám): 725211, adószám; L57z5zIL-2-o4,
bankszámlaszám: 11733137 -15344083-00000000) képviseli Dr. Nagy Béla György
Polgármester (továbbiakbirn Önkormányzat)

másrészröl Dimák és Társa Bt,5700 Clda" Kiss János Altábornagy u.29. ( Cg.04-06-
ffi79? 6, adíszárna: 221,17744-1-04, bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-
13070962) kópviseli Dr, Dimák Sándor orvos, mint megbízott továbbiakban; Szolgáltató
között a háziorvosi szolgáltatás bizto§ítá§a tárgyában az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Medgyesegyháza Yáros I. számr1 ielnőtt háziorvosi körzetében a háziorvosi ellátás
helyettesítéssel kerüi biztosítá§ra. A helyesítést végző Dr. Dimak Sándor pájyázatot nyujtott
be az OEP háziorvosi praxisjog megvásárlásának támogatásrára Y,lírt pályázatára. Dr, Dimák
Sandor pályázata sikeres elbíráásbal részesült, így megszerezi a Medgyesegyháza I. §2árn1
vegyes háziorvosi , körzethez tartozó praxis tulajdonjogát. A pályfuat benyújtásfioz
Medgyesegyháza Vráros Képviselő-testülete 2oll2o15. (x.20) Kt. határozatával döntött arról,
hogy támogatja Dr, Dimák Sándor pályázaton való részvételi szándékát és kötelezettséget
vállal arra, hogy nyelte§ pályázat esetén 1egaiább 5 éves idótartamra leladat ellátási szerzódést
köt a Dimák és Társa Bt. (5700 Gyu}a, Kiss János Altábomagy u. 29. Cg.04-06-007976,
adószámal 221L7744-1-U) egészségügyi szolgáltatóval, melynek keretén belül Dr. Dimák
Sándor személyes közremiiködésével öná]ló orvosi tevékenységet végez.

1. Az Önkonnányzat a Magyarország helyi önkormányzatairó] szóló 2011. évi
CL)O(XD(. törvény 11.§ (1.) bekezdése, valamint az egészségügyról szóló 1997, évi
CLIV. töwény (továbbiakban: ELy.) 152. § (l) bekezdés a) pontja atapjan kóteles
gondoskodni az egészségügyi atapellátásról, ennek keíetében a háziorvo§i

alapellátásról, mint az Etv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgátatásról.
Az Ön_kormanyz at az előző pontban megielöl! egészségügyi szolgáltatást az EW. 3. §
f) pontja szerinti egészségügyi §zolglá]tatóval kötött válla]kozási szerzódés alapján, az

önáIIó orvosi tevékenységról szóló 2000. évi IL törvény (továbbiakban: Öotv.) 1, §
(2) bekezdés b) pontja szerinti oívo§i szakképesítéssel rendelkezó személlyel (illetve

ilyen személy személyes közremüködésével múködö gazdasági táísaságga]) kötött

háziorvosi feladat ellátási szerződés útján kívánja ellátni, aki esetén a práxi§jog

egé§zségügyi á}lamigazgatási szerv á]tali kiadá§ának feltételei fennfllnak
Jelen szerződés alapjrán a §zolgriltató az 1. pont szerinti egészségügyi szolgáltató, Jeien

szerzódós alapjáa a háziorvosi feladatokat etlátó személy Dr. Dimák Sándof

(pecsétszáma: 57593, MoK te8sági kártya száma: 1289289afi5542, működési

nyilvántartási igazolvány szá ma: 575935760000

3.



szakorvosi bizonyítvány megnevezése: klinikai onkolóeia,

megnevezése: anaesthesiotógia intenzív

terápia szakorvosa), aki a jelen szerződés t6ígyát képező egészségúgyi szolgáltatást

személyesen jogosult és köte]es ellátni.

4. Szolgáltató képviselóje kijelenti, hogy az Öotv. 1, § (2) bekezdés b) pontja szerinti

owosnak minősüL
5, A jelen szerződés tárgya: }ráziorvosi atapetlátás területi ellátási kötelezettséggel.

6. A háziorvosi alapeliátási kötelezeitség kiterjed a Medgyesegyháza,

Bánkút,Pusztaottlaka, és Csabaszabaű településeken lakóltllyei vagy tartózkodási

hellyel és érvényes egészségbiztosítási kártyával rendelkező 18. éIetévét betöltött

lakosoka, A háziowosi alapellátás teki,rrtetében a Szolgátató ellátási tenilete

Medgyesegyháza Ya3os Önkormányzat Képviseló+estületének a háziowosi

körzetekről szóló !l20l'l. (I.12.) Ók. rendeletének l. számú mellékletében

meghatfuozott L számú felnőtt }ráziowosi körzetre terjed ki.
?, A fentíeken túl . a §zolgátató köteles ellátni területi ds személyi feltételektől

függetlenül a mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályokban

meghatározott süfgősségi eseteket a rendelkezéste á]iás ideje alatt.

8. A SzoláItató köte]ezettséget vállaI ana, bogy milködési területén az érvényes

előírásoknak, szakmai szabályoknak megfeleló háziorvosi alapellátásról

folyamatosan, magas szakmai színvona]on gondoskodik. Munkahelyén a szakma

szabáyai szerint etikus magatartfut tanúsít koilégái és betegei felé egyaránt.

9. A Szolgáltató a háziorvosi feladatokat a2 á|tala foglalkoztatott asszisztens, és

orvosírnok kózrernűködésével látja eI.

l0. A Szolgáltató képviselője akadályoztatása esetére köteles gondoskodni

helyettesítéséről, A hetyettesítést a Szolgáltató szen,ezi meg és gondoskodik a

helyemes űj azásáról.

11. A szolgá]tató biztosítja saját és alkaimazo*jai rendszeres szakmai továbbképzését.

12. A Szolgáttató köteles a jogszabályokban előírt nyilv;íatartások veze!ésére, az adatok

rriegőrzésóre és a személyiségi jogok védelmérő1 szóió rendelkezések maradéktalan

betartására.

13. A felek megállapítjak, hogy az önkormáúyzat az ü*yeleti ellátlást más szolgáltatóva1

kötött szerződés útján biztosítja, ezért a szolgáltató a háziorvosi ügyeleti szolgálatban

jelen szerződés alapján nern vesz részL

14. A felek megállapodnak, hogy Szolgátató rendelési ideje legalább heti 22 &a az

alábbi rendelési idó szerint:

Rendelési idő:
Hétfő: 800óíától 1200óráit

Kedd; 800órától 1000 óráis Bánkút
1030órától 1230 óráig Csabaszabadi
1300órától 1500 óráig PUsztaottlaka

Szerda: 8mórától I20o óráig
csútörtök: . 8@órától t200 óráig
péntek: 8mórától 12m órái6



Rendelkezésre állásí idő hétfőtólpéntekig 7- l5;oo óráig tart,

15. A §zolgátató kötelezettséget vállal ana, hogy rendelési idejének vűtozását .az

Onkormányzatnak bejelenti.

16. A felek megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási pénztárral a szolgáltató
közvetlenüI köt szerzödést. A filanszírozási szerződés alapján lehívott íinansiírozás
kizfuólag a szolgáltatót illeti, ,lz ehhez kapcsolódó kötelezett§é8ek a szolgáltatót
terhelik.

17, A Szolgiáltató az ellátási kötelezettsJge alá tartozó betegtől az egészsé$igyi
szolgátatások n}ujtásávat kapcsolatban téftési díjra nem jogosul1 kivéve a
mindenkor batályos magyar vagy közösségi jogszabályok által megállapított tédtési
díjatat. A téftés ellenéb€n n)nljtott eilátásb ól szarmazó bevételek - szám]aadási
kötelezett§és mellett _ telies esészéberr Sznlqált:rói illerik msg.

t8,
i Szolgátató részérc utólag szánrla alapján minden hónap

5. napjáig. Felek az ónkormányzati linanszírozás összegét minden év december 3i,
napjág a következő éwe vonatkozóan íeliilvizsgáljrák.

19. Az Önkormányzat a háziorvosi ellátás biztosítríía ié4ábó1 
"" 

orvosi reldelőt és annak
berendezési tárgyait, valamint a háziorvosi alapeltátás nyujtásához szükséges külön
jogszabályban meghatározot! szakmai minimumfeltételeket; szükséges eszközöket,
mtiszercket tédtésmentesen a Szolgáltató lendelkezésére bocsátja.

20. A Szolgátató a tárgyi feltételek bizto§ítását a továbbiakban átválalja. Ennek
ksretében gondoskodik az eszközök kaíbantaításáról, javításáról, szinten taításáról. A
szerződés hatályba lépését követően a SzotgáItató saját felelósségi körében
gondoskodik az eszközök működóképes rendelkezésre átlásáról, erre nézve az
Onkormán}zattól semmilyen támogatásban nem részesül.

21. A rendelő felszerelési r;írgyait és múszereit az Önkormányzat müködöképes
állapotban leltár szerint adja át a Szolgáitató részére. A SzolgáItató a jelen szerződés
megszúnése esetén a rendelót, annak felszerelési tárgyait téítésmentesÉn és leltár
szerint adja vissza az Önkormányzat szrÁmára. Az. átadott tárgyak jegyzékét jelen
szerzödés elválaszthatatlan részét képezó melléklet ftrtalmazza. Szolgáltató az
amortizálódott, elhasználódott táígyi eszközök selejtezésére minden év november 15-
ig javaslatot tesz az Önkormányzatnak,

22. Az orvosi rendeló üzemeite€sével kapcsolatos közüzefti költségeket - fiítés,
elektromos energia, víz, szennyvíz, szemétszállítás, telefon- az Önkormányzat viseli,
és biztosítja a rendelö takarírását, A rendeló épületének biztosítr4sát az Önkormányzat
íizeti és az ene vonatkozó szerzódést a Szolgáltató tudomásával az Önkotmámyzaí
köti m9g,

23. A Szolgáltató válialja, hogy az orvosi ellátás müködtetésével kapcso}atos anyagokat,
gyógyszereket, nyomtatványokat, irodaszereket maga szerzi be, és azok költ§égeit
;íl lj a.

24. Az Önkormányzat gondoskoük a rendeló rendszeres karbántartásáról, felújításáról.
25, A rendelő helyiségeivel és berendezésével az Önkormárryzat a Szolgáltató müködési

idején kívül sem rendelkezhet, bérbe vagy használatba csak a Szoigáltató
hoz z áj árul ásával adhatja.

26, A felek jelen szerződés megszegésével a másik félnek okozott kárért a potgfi jogi
felelösség szabáyai szerint tartoznak helltáIlni (kártérítés).

27. Az Önkolmányzat tudomr{sul veszi, hogy az eset}eges körzetmódo§ítá§ miatt
bekövetkezett, háziorvost ért k.ár esetén a kártatanítási kötelezettségge1 taítozik,



ameiynek megállapításánál frgyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a

finanszírozása keretébe§ kapott egy éves ósszeget.
28. Megbízott kfutalanítási igényét a köízetmódosításból fakadó kár összegének az oEp

által igazolt mértékéról szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti eló,

29. Jeien szerződés 2016. január 1. napján lép }iatályba.

30. A Felekjelen szerzódést hatáíozallan idótaítamía, de legalább 2O2L. januát 1. napjáig

kötik meg,
31. A szerzódés felmondása mindkét tél részéról hat hónapos felmondási határidővel

történhet, Az Önkormanyzat a feladat_ellátási szerződést az alábbi indokolással

mondhatja fe1, ha az orvos a feladatteitátási szerződésben vállalt kötelezetíségeit
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosarr megszegi a

jogszabályban foglalt miiködésre vonalkozó előírásokat, valamint ha a megbízott,
111étve szimétyes közremúködője önálió egészségügyi tevékenység végzésére való
jogosultságát bármely okból elveszli.

32. Jeiea szerződésben kü}ön nem szabáyozott kérdésekben _ így kiilönösen a felek
kártddtési, kártalanítási felelósségére, a jelen szerződés felmondására, vaiamint a

praxisjog elidegenítéséte vonatkozó rendelkezések - az egészségügyi és

tfusadalombiztosítási jogszabrályok, a Ptk., Iendelkezései alkalmazandók.
33. Medgyesegyháza Viiros Önkormányzatanak Képviselőtestülete 243l2015,(XIL7,) Kt,

sz;ímú határozatával felhata]mazta a polgárínestgrt a szeruődés aláírására,

34. Szerzódő felek jelen szerzódést elolvasták, értelm9zték, rendelkezéseit megértették,

azokat magukra nézve kötelezónek e§smerték, és

megegyezót, jóvahagyólag aláírták.

Medgyesegyhfua, 2015. december . l.& ].

mint akaratukkal mindenben

D|MÁKÉ§TÁR§ABT.
5700 Gyula, Klss J.altu*zg,
r'dÉpcám:211174+1,.$4
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Szolgráltató képviselóje


