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amely létrejött Medryesegyháza Városi Önkormányzat (székhely: 5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1., azonosítószám (törzsszám): '125217, adószám: 157252I|-2-04,
bankszámlaszám: 11'733137-15344083-00000000) képviseli Ruck Márton Polgármester
(továbbiakban Önkormányzat)

másrészről KODEIN-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátott Felelősségű Társaság
5700 Gyula, Nagyvaradi u, 30. ( Cg, 04-09-00955'I/4, adószáma: |1686059-2-04,
banksziámlaszáma: Erste Bank 1 1600006-00000000-39127088) kepviseli Dr, Molnár Katalin
háziorvos, (ovábbiakban Szolgáltató) között a hrlziorvosi szolgáltatás bizt ositásatárgyában az
alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Medgyesegyháza vráros II. számú felnőtt háziorvosi körzetében a háziorvosi ellátás
helyettesítéssel kerül biáosításra. Medgyesegyhaza viiros Ónkormányzatárrak képviseló-
testülete a |612014. (II.04.) Kt. hatérozatával páIyáuatot írt ki a II. számú felnőtt háziorvosi
kÖrzet terÜleti ellátási kötelezettséggel történő működtetésére. A Képviselő_tes tú|et 5512014.
(IV,29.) Kt, szémlí hatarozatával döntött arról, hogy a II. számú felnótt háziorvosi körzet
területi ellátási kötelezettséggol történó múködtetésére KODEIN-MED Egészségügyi
SzolgáItató Korlátolt F'e|elősségű Társaság pá|yir:óval kíván szerződést kötni.

1:..Az Onkorminlzat a Magyarország helyi önkormanyzatairől szóló 201 1. évi
CLXXXX. törvény 11.§ (1,) bekezdése, valamint az egészségügyről szólő 1997. évi

, CLry, törvény (továbbiakban: Etv.) 152. § (1) bekezdés a) pontja alapjan köteles
gondoskodni az egészség§gyt alapellátásról, ennek keretében a háziorvosi
alapellátásról, mint az Etv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásról.

2, Az Önkorm í.lrryzat az előző pontban meg|elölt egészségügyi szolgáltatast az Etv, 3. §

fl pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés alaplín, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Óotv,) 1, § (2)
bekezdés b) pontja szerinti orvosi szakképesítéssel rendelk ező személlyel (illetve ilyen
személy személyes közreműködésével múködő gazdasági tarsasággal) kötött
haziorvosi feladat ellátási szerződés útjrin kívanja ellátni, aki esetén a praxisjog
egészségügyi állarligazgaíási szerv általi kiadásá.nak feltételei fennállnak

3. Jelen szerződés alapjan a szolgáltatő az 1, pont szerinti egészségügyi szolgáltató. Jelen
szeződés alapjrin a szakorvosi szakképesítéssel rendelkező személy Dr. Molnár
Katalin esd, 1 97 6.7 1.29., an. : Anna) hr2iorvos,
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Diploma száma, kelte: 100/2004. O.E. (2004. szeptember 11.) Szeged,

Szakorvosi képesítés száma, kelto 122012009 /noverrtber 24.,

Megnevezése: Háziorvostan szakorvosa ( Nern zeti Yizsgabizoltság Budapest),

Orvosok országos nyilvántaítási szárna: N64386. Budapest, 2004. szepternber 15,,

aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult

és köteles ellátni.
4. Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy az öotv. I. § (2) bekezdés b) pontja szerinti

orvosnak minósül,
5. A jelen szerződés tiárgya: hiááorvosi alapellátrfu területi ellátási kötelezettséggel.

6. A háziorvosi alapellátási kötelezettség kiterjed a Medgyesegyházán lakóhellyel vagy

tartózkodási hellyel és érvényes egészségbiáosítasi kártyával rendelkezó 18. életévét

betöltött lakosokra, A háziorvosi alapellátás tekintetéberr a Szolgáltató ellátási terÜlete

Medgyesegyhaza Vráros Önkormanyzat Képviselótestiiletének a háziorvosi

körzetekről szóló Il201L (I.12.) ök. rendeletének IL számú mellékletében

meghatározott II. szírnú felnótt háziorvosi körzetre terjed ki.

7. A fentieken túl a Szolgáltató köteles ellátr:ri tertileti és személyi feltételektől

fiiggetlenül a mindenkor hatályos ma1yaí vagy közösségi jogszabályokban

meghatározott siirgősségi eseteket a rendelkezésre állás ideje alatt.

8. A Szoláltató kötelezettséget vállal ara, hogy miiködési területén az érvényes

előírásoknak, szakmai szabalyoknak megfelelő háziorvosi alapellátásról folyamatosan,

magas szakmai színvonalon gondoskodik, Munkahelyén a szakma szabályai szerint

eükus magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyarrfurt.

9. A Szolgált atő a hiniowosi feladatokat az

közremiiködésével láti a el.

10.A Szolgáltató képviselője akadályoztatása

helyettesítéséről. A helyettesítést a Szolgáltató

helyettes dijazásár őI.

általa foglalkoztatott asszisztens

esetére köteles gondoskodni

szervezi meg és gondoskodik a

1 1. A szolgáltató biztosítja saját és alkaimazottjai rendszeres szakmai továbbkepzését.

12. A szotgáltató köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok

megőrzésére és a személyiségi jogok védelméról szóló rendelkezések maradéktalan

betartására.

13, A felek megállapítjak, hogy az Önkormanyzat az ügyeleti ellátást más szolgáltatóval

kötött szerzódés Útján biztosítja, ezért a szolgáltató a háziorvosi ügyeleti szolgáatban

jelen szerződés alapján nem vesz részt.

14. A felek megállapodnak, hogy Szolgátató rendelési ideje legalább heti 20 &q
munkanaponként legalább 4 óra az alábbi rendelési idő szerint:

Hétfó: 800órátó1 12m

Kedd: 800órától 1200

Szerda: 800órátó1 1200

Csütörtök: 800órátó1 1200
péntek: 800órátó1 1200

A rendelkezésre állás ideje munkanapokon: 1 ,oo órától 15,oo óráig.

15.A Szolgáltató kötelezettséget vál|al arra, hogy rendelési idejének váItozását az
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Onkormányzatnak bej elenti.

i6.A felek megállapodnak abban, hogy az Egészségbtztosítási Pénztánal a Szolgáltató
közvetlenül kőt szerződést. A finanszírozási szerződés alapján lehívott finanszírozás
Ázárólag a Szolgáltatót iIleti, az ehhez kapcsolódó kötelezettségek a Szolgáitatót
terhelik.

17.A Szolgáltatő az ellátási kötelezettsége alá taítozó betegtől az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban tédtési díjra nem jogosult, kivéve a
mindenkor hatiályos magyaí vagy közösségi jogszabályok által megállapított tédtési
díjakat. A tédtés ellenében nyujtott ellátá§b ő1 származő bevételek - szárnlaadási

\ötelezettség mellett - teljes egészében Szolgáltatót illetik meg.
18. Onkormánlz at az OEP finanszírozáson tul havi bruttó 60.ooo.- Ft, azaz Hatvanezer

forint finanszírozást biztosít Szolgáltató részére utólag szlmla alapján minden hónap
5. napjáig. Felek az önkormanyzati finanszírozás összegét minden év december 31.
napjáig a következő évre vonatkozóan felülvizsgáljrák.

i9. Az Onkormányzat a háziowosi ellátás biztosítása céljából az orvosi rendelőt és annak
berendezési lingyaít, valamint a háaiorvosi alapellátás nyujtásá:.hoz szükséges külön
jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket; szükséges eszközöket,
múszereket tédtésmentesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

20. A Szolgáltató a tárgyi feltételek biztosítását a továbbiakban áNállalja. Ennek
keretében gondoskodik az eszközők karbantartásráról, javításátról, szinten tartásáról. A
szerződés hatályba lépését követően a Szolgáltató saját felelősségi körében
g.ondoskodik az eszkőzök múködőképes rendelkezésre á||ásaról, erre nézve az
Onkormányzattól sanmilyen trimogatásban nem részesül,

21. A rendeló felszerelési targyait és műszereit az Önkormányzat múködőképes allapotban
leltár szerint aíja in a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a jelen szerződés megszúnése
esetén a rendelőt, annak felszerelési tárgyait tédtésmentesen és leltár szerint adja
vissza az Önkormányzat szémfua. Az átadott tfugyak jegyzékét jelen szetződés
elválasáhatatlan részét képező melléklet tarlalmazza. Szolgáltató az afiortizélődolt,
elhasználódott tárgyi eszkózök selejtezésére minden év november 15-ig javaslatot tesz
az Önkormányzatnak.

22. Az orvosi rendelő iizemeltetésével kapcsolatos közüzemi költségeket - fíités,
- elektromos energja, viz, szennyviz, szernétszállítás, telefon- az Önkormányzat viseli,

és biztosítja a rendelő takarítását. A rendelő épületének biztosítását az Önkormányzat
fizeti és az ene vonatkozó szerződést a Szolgáltató tudomásával az Önkormrfuryzat köti
meg.

23. A Szolgéltató vállalja, hogy az orvosi ellátás működtetésével kapcsolatos anyagokat,
gyógyszereket, nyomtatványokat, irodaszereket maga szerzí be, és azok költségeit
állja.

24. Az Önkorméfiyzat gondoskodik a rendelő rendszeres karbantartásáíól, felújításáról.
25. A rendelő helyiségeivel és berendezésével az Önkormányzat a Szolgéltató muködési

idejen kíviil sem rendelkezhet, bérbe vagy használatba csak a Szolgáltató
hozzájárulásáva|adhatja.

26. A felek jelen szerződés megszegésével a másik félnek okozott kárért a polgari jogi
felelősség szabályai szerint tartoznak helytállni (kártédté$.

27. Az Onkorményzat fudomásul veszi, hogy az esetleges körzetmódosítás miatt
bekövetkezett, haziorvost ért kár esetén a kártalanítási kötelezettséggel tutozik,



amelynek megállapításánál figyelembe ke1l venni a háziorvosi szolgáltató által a
finanszirozásakeretében kapott egy éves összeget.

28. Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó krár összegének az oEP
által igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesáheti elő.

29. A Felekjelen szerződést határozat|an ldőtartamía kötik,
30, A szerződés felmondása mindkét fél részéról hat hónapos felmondási határidővel

történhet. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerzódést az alábbi indokolással
mondhada fel, ha az ofvos a feladat,ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit
írásbeli felszólítás ellenére sern teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó elóírásokat, valamint ha a megbízott,
illetve személyes közreműködője önálló egészségügyi tevékenység végzésére való
jogosultságát bármely okból elveszti.

3l.Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben - így kiilönösen a felek
krártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen szerzódés felmondásrá,ra, valamint a
praxisjog elidegerrítésére vonatkozó rendelkezések - az egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., rendelkezései alkalmazandók.

32.Ie|en szerződés 2014. szepternber 1, napjától lep hatályba.
33. Medgyesegykiza Vriros Önkorm ényzaténak Képviselő+estiil ete |03/2014. (VII. 15.)

Kt. számú határozatával felhatalmazta a polgtírmestert a szetződés a|áírására.
34. Szerződő felek jelen szerződést elolvastrik, értelmezték, rendelkezéseit megórtették,

azokat magukra fiézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben
megegy ezőt, jőváhagyólag aláírták.

Medgyesegyháza, 2014. július 18.
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Polgármester

Apénzügyi ellr
elvégeztem:

Szolgáltató képviselője

'i

Et"\

ffiÉ

A p énzigyt ellenj egyzést


