Feladat-ellátási szerződés

Amely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (Decs, Fő u. 23., képviselő:
Antal Zsolt polgármester), mint megbízó, másrészről Bogiragon Korlátolt Felelősségű
Társaság (képviselő: Dr. Gondi Klára), mint megbízott között a háziorvosi feladatok ellátása
tárgyában, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
1. Decs Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: megbízó) megbízza a Bogiragon
Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: megbízott), hogy Decs nagyközség
területén folyamatos háziorvosi ellátást biztosítson a nagyközség felnőtt lakosai részére
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV
törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (11.25.) NM számú rendelet alapján.
2.
Megbízott nem köteles részt venni az önkormányžat területén mĹíködő, a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága által
szervezett önkormányzati társulás központi orvosi ügyeleti rendjében tekintettel arra,
hogy a Társulási Tanács az 5/2014.(11.14.) TT számú határozatában hozzájárult ahhoz,
hogy véglegesen mentesüljön a központi ügyeleti ellátás alól.
3. Megbízó a tulajdonában lévő Decs, Ocsényi u. IO. szám alatti rendelő helyiséget, a házi
orvosi feladatok ellátásához szükséges felszereléssel, műszerekkel együtt, az e
szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen megbízott
rendelkezésére bocsátja, a szerződéshez csatolt leltár szerint. A rendelő működésével
kapcsolatos fenntartási költségek (víz, villany, fűtés, szippantás) a megbízót, míg a
praxis telefonköltsége megbízottat terheli.
(Q. Megbízó kötelessége az épület és helyiségeinek rendszeres karbantartása (festés,
mázolás, javítás). Az ingyenes használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű
használatával felmerülő, azzal együtt járó értékcsökkenésért a megbízott nem felel.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a használatba vett épület műszaki meghibásodásából
eredő üzemeltetési költség többletet (pl. csőtörés, elfagyás, vízóra melletti szivárgás stb.)
megbízó köteles viselni.
Megbízott a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott személyek közreműködésével
látja el.
6. Megbízott köteles a megbízóval egyeztetni azokat az eseményeket, amelyek
tervezhetők és a háziorvosi feladatok ellátását érintik (továbbképzés, tanfolyam,
szabadság).
7. Megbízott — a megbízó jóváhagyásával gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt, szakképesítéssel
rendelkező személlyel történő helyettesítéséről és viseli
annak anyagi vonzatait. Megbízott helyettesítését a
Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2002. (VII. 5.) KT.
számú rendeletének l . számú melléklete szerinti II. körzet
mindenkori háziorvosa látja el.
8. Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy az
Egészségbiztosítási Alap kezelőjével - mint a házi orvosi

szolgálat fenntartója- a megbízott köt finanszírozási szerződést. Megbízott az l.)
pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási ellátás alapján folyósított összegből
biztosítja.
9. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban felsorolt háziorvosi feladatként díjazás
ellenében végzett tevékenységből, vagy a háziorvosi ténykedést meghaladó ellátásból
származó pénzbevételek megbízottat illetik meg.
IO. Megbízott köteles az értékhatárt meghaladó eszközök beszerzéséről, továbbá az
eszközök karbantartásáról és felújításáról, cseréjéről, pótlásáról gondoskodni.
11. Megbízottat terheli a praxisa működtetésével kapcsolatos teljes gyógyszer,
kötszerköltség, a kötszerköltséggel egyetemben, továbbá az egyszer használatos tű,
fecskendő költségei.
12. Megbízott magára vállalja a dolgozók felelősségbiztosítási, balesetbiztosítási
költségeit, a szolgálat működéséhez szükséges szakmai folyóiratok, szakkönyvek,
valamint a szolgálat részére szükséges tisztítószerek megvásárlását.
13. Megbízott az alábbi időpontokban tart rendelési időt a nagyközségben:
Hétfő:
du.
12-16 óráig
Kedd:
de.
8-11 óráig
Szerda:
du.
12-16 óráig
Csütörtök:
de.
8-11 óráig
8-11 óráig
Péntek:
de.
14. Ha a megbízott kampányszűréseket szervez a lakosság egészségének megőrzése,
helyreállítása céljából, preventív célzattal, ezen tevékenység megvalósításához az
önkormányzat anyagi támogatása külön egyezség tárgyát képezi.
15. A szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik.
16. Megbízó a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha o megbízott a
feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat, o megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
A felmondási idő hat hónap.

17. A megbízott praxisjoggal érintett körzetét Decs Nagyközség •
Képviselő-testülete 7/2002. (VII. 5.) KT. számú rendeletének l.
sz ú melléklete határozza meg. Eszerint Megbízott ellátási
területe az I. körzet.
18. Megbízó a körzet méretének csökkentése esetére megbízott
részére kártalanítást köteles fizetni. A kártalanítás mértéke
tekintetében a felek külön egyeznek meg a körzetből kikerült
betegek arányában, figyelembe véve a praxis adott évi addigi
finanszírozását úgy, hogy megbízó arányosan kiegészíti azt az adott évre vonatkozó, a
körzet mértékének csökkentéséből eredő különbözettel. Teljes körzet megszüntetése
esetén megbízó a teljes adott éves finanszírozást köteles kártalanítás gyanánt
megfizetni.

19. Megbízó a kártalanítást megbízott részére a körzet mértékének csökkentésére
vonatkozó döntése meghozatalát követően havonta egyenlő részletekben, minden
hónap 15-éig az adott év végéig köteles kifizetni, az első alkalommal a döntés
meghozatalát követő hónap 15-éig.
20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
21. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a tárgykört érintő jogszabályi változások a
jelen szerződésben foglaltakat módosítják.
22. Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat elsősorban előzetesen
egyeztetik, majd megegyezés hiányában a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
23. Jelen szerződés 201 $januéĽ„Lnapjától hatályos és hatályba lépésével egyidejűleg a
Decs Nagyközség Önkormányzata és a Dr. Gondi Betéti Társaság között 2012.
december 20. napján háziorvosi tevékenység ellátására kötött feladat-ellátási szerződés
hatályát veszti.
A feladat-ellátási szerződést a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Decs, 2014. december 4.

Dt. Gondi Klára
\ háziorvos megbízott
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FELADAT-ELLÁTÁSI
SZERZÓDÉS l. módosítása
háziorvosi tevékenység ellátására 1
mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u.
23., képviseli: Dr. Antal Zsolt polgármester) - mint Megbízó másrészről a
Bogiragon Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselő: Dr. Gondi Klára) - mint
Megbízott - között az alábbi feltételekkel:

1

Decs NagyközséÉ eľkormanyzaténalsKépviselő-testülete a 80/2019.(V.29.)
önk.-i határozatával hagyta jóvá.
-

l. Előzmények
Szerződő felek területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi ellátás
tárgyában 2015. január 1. napjától határozatlan időtartamra feladat-ellátási
szerződést kötöttek, melyet Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 223/2014.(Xll.03.) önkormányzati határozatával hagyott jóvá. Ezen
szerződést felek az alábbiak szerint módosítják:
II. Módosítás
1. Az eredeti szerződés 5. pontjában szereplő „Megbízott a háziorvosi

feladatokat az általa alkalmazott személy közreműködésével látja el.”
szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„Megbízott a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott Nagy Lászlóné ()
7144 Decs, Széchenyi u. 14. szám alatti lakos, illetve Fábián Antalné (szül.:)
7145 Sárpilis, Zrínyi u. 1/A. szám alatti lakos közreműködésével látja el.
2. Az eredeti szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában

hatályban maradnak.

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helyben hagyólag aláírták.
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