5/2012/SZ

szoleáltatási szerződés

Amely létrejött egyrészről Medgyesegyháaa Város Onkormányzata (adószáma:
I5725211-1-04, törzskönyvi azonosító:725217, bankszámlaszáma: lI733l3715344083-00000000 képviseli: Ruck Márton polgármester),mint Önkormányzat,
(tovább iakb an: Önkorm ány zat),

a Kígyós-Med Betéti Társaság, ÚjkígyOs, Gyulai u,. 3Ol2. (képviseletében:
Majorosné dr. Hunya Sarolta, (adószám: 20749233-3-04., ANTSZ engedély szám:
L747-7DOa7.), mint Betéti Társaság (továbbiakban: Betéti Társaság) között az alábbiak

másrészről
szerint:

1.) A Betóti Társaság 2Ol2. február 1. napjától elvégzi az Önkormányzat dolgozóinak
kötelező és soron kívüli foglalkozás-egészségügyi sziirővizsgálatát, valamint új dolgozó
belépéseesetén annak (azoknak) alkalmassági vizsgálatát.

1.1.) A szolgáltatásért a Betéti Társaságot szolgáltatási díj illeti meg, melynek összege:
512.000,- Ftlév, számla ellenében félévente,junius és december hónap 15. napjáig utalandó
a Betéti Társaság számlájfua.
Fenti szolgáltatási díj 128 fő alkalmazottra lett megállapítva.
A szolgáltatási díj felülvizsgálatátra kerülhet sor, ha a dolgozói létszám +l- tl%o-al változik.
1.2. )

A

szoleáltatá§i díi tartalmazza:

a) a külön

jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat

és

kezdemény ezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat;

b) külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott
expozíciós esetek bej elentésétés kivizs g álását:'
c) a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált
vizsgálatát a szerződésben - a helyi körülmények figyelembevételével, óves gyakorisággal,
vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
d) külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos
tanácsadást;

e) külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek biztonságát érintő feladatokat;

0 a

munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos egészsóget, biztonságot érintő

kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;
g) külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött vódőoltásokkal kapcsolatos
feladatokat;
h) krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelő ző gondozását;

Betéti Társasáe közreműkiidik

a) a

Munkavédelmi törvény 58. §-ában felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában,

különösen:

-

munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
munka-egészségügyi, - fiziológiai,- ergonómiai,
a

megoldásában;

-

higiénésfeladatok

-

b)

c)

a munkahelyi elsősegélynyíjtá§ tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek
biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók
szakmai felkészítésében;
a foglalkozási rehabilitációban;
a munkáltatók katasztrófamegelőző, - elhárító, - felszámoló és előidézett károsodások
rehabilitációs tervének kidolgozásában.

soronkívüli alkalmassáei vizsgálatot kell véeezni az alábbi esetekben:

- ha a munkavállaló egészségiállapotában olyan váItozils következett be, amely
feltételezhetően alkalmatlarurá teszi az adott munkakör egészségetnem veszélyeztető és
biztonságos ellátására,
, ha az ,,Egészségügyi Nyilatkozat"-on nyilatkozat tételérekötelezett munkaválla|ó az ott
felsorolt tiineteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön, (sárgaság, hasmenés,
hányás, láz, torokgyulladás, bőrkiütés, egyéb bőrelváltozás legkisebb bőrgennyesedés, sérülés
stb. is), váladékozó szembetegség, fül-és orrfolyás.
- heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy
ismótlődő munkabaleset előfordulását követően;
- a munkavál|alő olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra
vezethető vi§sza,
- ha a munkavállaló munkavégzése- nem egészségiok miatt - 6 hónapot meghaladóan
szünetel.
- 30 napos keresőképtelenséget követően.

1.3.) A

szolgáltatási

díj nem

tartalmazza

a

rendeletben

foglalkozás-egészségügyi szolgálat által javasolt munkakörnyezetei

előírt illetve

a

mérésekszervezési és
vizsgálati díját valamint az előzetes, időszakos, és §oron kívüli orvosi alkalmasság
megállapításához sziikséges kiegészítő szakorvosi vizsgálatok díját, továbbá a kémiai kóroki
tényezők fennállása esetén a munkavállalók biológiai monitor vizsgálati díjait.

3.) Jelen szerződés határozatlan időre szól. A szolgáltatási díjat szerződő felek évente a
vonatkozó rendeletek módosítása szerint, de ennek hianyában minimum az inílációnak
megfelelő mértékbenmódosíthatj ák.
4.)

A vizsgálatok helyszíne : Medgyesegyháza, Luüer u.
(Gondozási Központ)

Az Önkormányzatgondoskodik dolgozóinak

1.

a rendelési időben

való megjelenéséről.

Kapcsolattartók:
Polgármesteri Hivatal: Holecz Andrásné: 061 681 440-000l I2O
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ: Gazos Józsefné 06l68I440-aI7
Gondozási Központ: Mészrárosné Hrubák Mária: 061 681 44a-O0an29
5.)

A foglalkozás-egészségügyi tevékenységellátását szolgáló jelen szerződés megszűnik:

közös

megegyezóssel
- azo.nnali hatályi felmondással,
- az Onkormányzat, ill. a Betéti Társaság jogutód nélküli megszúnéseesetén.
- bármelyik fél kezdeményezés&e 3 hónapos felmondási határidővel,
-

illetve annak
szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés felmondását,
módosítását bármelyik fél csak írásban kezdeményeáeti,

A

és azonnali hatályú felmondása indokolt, ha a másik féI a szerződésben foglalt
vizsgálatok
kötelezettségeinek nem tesz eleget, ilyennek minősül pl. az esedékes
elvégzésén"l,iU. az esedékes megbízási díj kifizetéséle}< elmulasztása.
vállalnak arra, hogY
A úerződésmegszűnése esetén a szeiződő felek kötelezettségetmellett
elszámolnak,
jegyzőkönyv felvétele
egymással u *""rrődé. megszűnéséneknapjáig

A

szerződ

A

szerződő felek kölcsönösen
rendezzék.

A

törekednek arra, hogy a vitás kérdóseket elsősorban Peren kívÜl

az iránYadóak.
szeruődésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabálYai

egyezőt
felek kijelentik, hogy a fenti szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben
írjak alá.

A

Medgyeseg yháza, 20 t2. j anuár 30.

(%ú4|t
Ruck Márton
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Majorosné dr. Hrfnya Sarol
Betéti Társaság kópviselőj
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