
1

FELADATE LLÁTÁSI SZE RZŐ D ÉS

háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására, amely

létrejött egyrészról

Berzence Nagyközség ÖnkormányzaI Képviselő-testülete, Berzence, Szabadság tér

19. (képviseli: Kovács Zoltán polgármester), megbízó, továbbiakban: Megbízó,

másrészról

Dr. Bagó Borbála Kft. székhelye: Berzence, Kinizsi u a. (képviseli Dr. Vargáné Dr, Bagó

Borbála Judit) megbízott, továbbiakban: Megbízott

között a 2000, évi ll. törvény (az önálló orvosi tevékenységről), 2015, évi CXX|ll. törvény

azalapellátásról, a412000 (l1.25.) EüM sz. rendelet (aháziorvosi, házi gyermekorvosi és

fogorvosi tevékenységról), valamint a 96/2003. (Vll, 15.) Korm. sz. rendelet (az

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési

engedélyezési eljárásról) és a 4311999 (ll1.03.) Korm. sz. rendelet (az egészségügyi

ellátás finanszírozásáról) alapján az alulírott helyen és idóben az alábbi íeltételek szerint:

1./ A Megbízó megbízza, a Megbízott vállalja az álIala végzendő folyamatos és

területi ellátási kötelezettséget magában foglaló háziorvosi szolgálat ellátását, mely

egészségügyi vállalkozási íormában végzendő gyógyító-m egelőző ellátást és működtetést

jelent Berzence Nagyközség ÖnkormányzaIi rendeletében meghatározott Berzence ll.

szám ú h ázi o rvos i kö rzet közigazgatási te rü l eté re.

- Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Vargáné Dr. Bagó

Borbála Judit háziorvostan szakorvosa OONY száma 39889, Berzence, Kinizsi u. 4. sz.

alatti lakos, betöltés útján a fenti körzetre vonatkozó praxisjogot szerezzen.

Megbízott a felsorolt kötelező ellátáson túl, felkérésre más személyek gyógyítását is

elvállalhatja,

2.1 Megbízott kötelezi magát arra, hogy az 1,1 pontban megjelölt tevékenységet az

orvosi ellátásra és az egyéb egészségügyi előírásokra vonatkozó hatályos jogszabályok

értelmében megfeleló színvonalon, az elvárható gondosság mellett Dr. Vargáné Dr. Bagó

Borbála Judit, Berzence ll. sz, háziorvosi körzet praxisjog tulajdonos úílánvégzi,
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a Megbízott kÖtelezi magát arra, hogy aháziorvosi szolgálat ellátása érdekében a

vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megíelelően alkalmazottakat foglalkoztat saját
költségére, és gyakorolja azok felett a munkáltatói jogokat,

- Megbízott kÖtelezi magát arra, hogy az áItala foglalkoztatott személyek a tevékenység
ellátásához szükséges működési engedéllyel, valamint íelelősség biztosítással, és a
háziorvosi ellátásban való részvételre jogosító szakképesítéssel rendelkeznek.
- Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy gazdálkodásából eredően az alapellátás nem

szenved csorbát.

- Szerződő felek rögzítik, hogy az 1 .l pontban megjelölt tevékenység Megbízott tulajdonát
kéPező rendelőben, helyileg Berzence, Kinizsi u. 4. sz, alatt történik, valamint, hogy ezen
ellátást Megbízott saját tulajdonát képező eszközeivel végzi.

- Megbízott kijelenti, hogy a tárgyi feltételek szerződés kötés időpontjában megfelelnek a

hatályos, szakmai minimumfeltételeknek, és kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a

tárgyi feltételeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megíelelően.

- Az 1./ pontban megjelölt tevékenység gyakorlása során keletkezó veszélyes hulladék
gyűjtése, elszállítása és megsemmisíttetése Megbízott feladata.

- Megbízott tudomásul veszi, hogy a háziorvosi szolgálat számára előírt nyilvántartásokat

kÖteles vezetni, és felkérésre a területileg illetékes Nagyatádi Járási Hivatal

Népegészségügyi Osztálya és a Megbíző részére az orvosi titoktartást nem sértő

információt köteles kiszolgáltatni.

3./ Megbízó a 2000. évi ll. Tv, értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen

szerződésben érintett lakosság orvosi ellátásának színvonalas, hatékony, zavartalan és
eredményes végzéséhez,lehetőségeinek íigyelembevételével, Megbízottal történt

előzetes egyeztetés után, eszközbeszerzéseket teljesít. Az így beszerzett eszközök
Megbízó tulajdonát képezik, azokat könyveiben Megbízó tartja nyilván. Az eszközöket
Megbízott részére leltárjegyzék alapján térítésmentes használatba adja. Az átvett

eszközökkel Megbízott köteles jó gazda módjára bánni.

4.1 Megbízó a Megbízott közvetlen Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(tovább i akban O E P) f i nan szíro zási szerződ és kötés éhez hozzájár ul.

5./ Megbízott az 1/ pontban hivatkozott tevékenységet a2,1 poníban meghatározott

rendelőben az alábbi rendelési időben látja el:

Háziorvosi rendelés;

hétfő 07.30 - 10.30
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kedd 07.30 - ,l0.30

szerda ,l2.00 - 15.00

csütörtök 07.00 - "l0,00

péntek 08.30 - 11.30

Tanácsadás:

kedd ,|0.00 - 10-30

6./A Megbízó nYilatkozik az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
tÖrténŐ Íinanszírozásának részletes szabályairól szóló 4311ggg, (lll. 3.) Korm. rendelet 7. §
(2) bekezdésének d) db) pontja szerint, hogy más szolgáltatóval áll szerződéses
viszonYban az ÜgYeleti feladatok ellátására, ezért Megbízott nem köteles részt venni az
ügyelet munkájában.

7,l Megbízott a tevékenység ellátásában átmeneti és tervezhető akad ályozIatása
esetén a helYettesítésrŐl, ill, a helyettesítő díjazásáról maga köteles gondoskodni. A
Megbízott az igénYbe vett helyettesítő személyért úgy felel, mintha a tevékenységet saját
maga látta volna el.

- Váratlan, nem tervezhető távollétek esetén Megbízó a Megbízottal elózetesen már
egYeztetett orvos személyében jogosult helyettest állítani, Megbízott költségére.

B,l Szerződés megszűnése:

- AmennYiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt finanszíro zási szerződést a
Megbízottal, úgy ez a szerződés is hatályát veszti.

Jelen szerződés megszűnik:

a,/ Közös megegyezéssel

- Megbízott által kezdeményezelt, közös megegyezés általi megszüntetés feltétele, hogy
Megbízott a megszÜntetést a hatályba lépését megelőzően legalább 6 hónappal írásban
bejelentse Megbízónak. Megbízott köteles ezen idószak alatt praxisjogának
értékesítéséről, s szÜkség esetén helyettesítéséról gondoskodni, s ezáltala körzet
zavartalan mŰkÖdését biztosítani. Megbízó csak ezen feltételek teljesítése esetén adja
hozzájárulását a közös megegyezéssel történó szerződés bontáshoz.
- Megbízó által kezdeményezett közös megegyezés általi megszüntetés fe|tétele, hogy
MeEbízó a megszÜntetést a hatályba lépését megelőzóen legalább 6 hónappal írásban
bejelents a Megbízottnak, mely időtartam a praxis áthelyezés, vagy más elhelyezkedés
megtételéhez szükséges.

b,/ Rendes felmondással Megbízó vagy a Megbízott részéről,
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- A felmondási idő 6 hónap.

- Felmondási idŐ alatt felek kötelesek betartanijelen szerződés rendelkezéseit.
c.l Azonnali hatályú felmondással kizárólag, ha

- felek a feladatellátási szerzŐdésben vállalt kötelezettségeiket írásbeli felszólítás ellenére
sem teljesítik, vagY folytatÓlagosan megszegik a jogszabályban íoglalt jelen szerzódés
tartamára vonatkozó előírásokat,
, a háziorvos Önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti,

- Afelmondás minden esetben kizárőlag írásban, indoklással kezdeményezhető.

9./ Jelen szerződés módosítás áL szerződő felek közös megegyezéssel hajthatják
végre.

- A kÖzÖs megegYezéssel tÖrténó szerződés módosítás eredménytelen kísérlete esetén a
szerződő felek a megállapodás meghiúsulásától számított 30 napon belül keresettel
élhetnek a Nagyatádi Járásbíróságnál,

- Aszerződő felek kÖlcsÖnÖsen megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseik megoldására
elsősorban peren kívül törekednek,

1 0./ A felek megállapodnak, hogy amennyib en az alapellátás f inanszírozási
rendszerben tÖrténő változás miatt a háziorvosi szolgálat finanszírozása- változatlan
bejelentkezett létszám mellett - a tárgyévet megelőző év ugyanazon időszakára vetített
finanszírozás 50"Á-ra, vagy az alá csökken haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a
kÖrzet PénzÜgYi mŰkÖdtetésének megoldásáról. Ebben az esetben Megbízott a számviteli
könyveibe a szükséges mértékig betekintést enged.

11,1 
^ 

kÖrzetmódosítás miatt bekövetkezett, aháziorvost praxisjogában, mint

vagYonértékŰ jogában ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik,

amelYnek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott által a finanszírozása
keretében kaPott, a módosítással érintett lakosság létszámára vetített egy éves összeget.
Ezen Összeg megállapítására felek az OEP területileg illetékes szervét kérik fel.

12./ Megbízónakjogában áll ezen szerződésben íoglaltak betartását folyamatosan

ellenőrizni, valamint a megbízott szakmai tevékenységét külső szakértó, szakhatóság
bevonásával ellenóriztetni a vonatkozó egészségügyijogszabályokra is figyelemmel.

13,/ A Megbízott orvosa közérdekű feladatokat lát el.

14,1 Szerződő felek jelen szerződést alákásának napjával kezdődóen határozatlan

időre hozzák létre, azzal hogy a benne foglalt rendelkezések Megbízott finans zírozási
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SZerződésénekhatálybalépésenapjátólérvényesek.

1 5./ A jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekb en az egészségügyi és

társadalombiztosításijogszabályok, valamint a PTK. rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek a jelen szerzódést elolvasás és megértés után mint akaratukkal

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írt,ák alá.

Berzence 2015. hó n.

Megbízó Megbízott

Berzence Nagyközség OnkormányzaI képviselő-testülete aszerződést.........".....sz,

határ ozatáva l j óváh a gyta

Jegyző


