Iktatószám: ………………………………
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Háziorvosi szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviselője: Ács Rezső polgármester, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
másrészről a SZILUETT Plasztikai és Sportsebészeti Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Vincellér
u. 23., Cégjegyzékszám: 17-090001113, Adószám: 10505207217, Számlaszám: 1020005046611963) Dr. Kárpáti Eszter ügyvezető (szül.: ……………………………., anyja neve:
……………………………………….., lakcím: ……………………………………. ) háziorvos (a továbbiakban:
Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. Általános rendelkezések
1.

Megbízó jelen szerződéssel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.
§ (1) és (2) bekezdés alapján, 2/B. §-ában foglaltakra figyelemmel Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 180/1997. (IX.4) KGY határozat alapján
megbízta Megbízottat, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város 4. számú háziorvosi
körzetére vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel, működtetési jog birtokában
biztosítsa a háziorvosi szolgálatot.

2.

Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és
kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek
megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési
engedély másolatát az Egészségügyi Gondokság rendelkezésére bocsátja.

3.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a működtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi
tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve –
csak a gazdasági társaság képviseletét ellátó Dr. Kárpáti Eszter orvos személyesen
folytathatja.

4.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy
egészségügyi gazdálkodó szervezete keretében a működési területén a mindenkor
hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a
háziorvosi feladatokat.

5.

Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelete szerint a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
fent megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó.
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6.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxis jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A működtetési jog folytatására jogosult személy,
illetőleg az általa elidegenített működtetési jogot megszerző orvos csak a Megbízóval
kötött feladat-ellátási szerződés alapján láthatja el a háziorvosi szolgáltatást.

7.

Megbízott a tevékenységét az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása
alapján, illetőleg a rendelkezésére álló más források igénybevételével végzi.

8.

Megbízó jelen feladat-ellátási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön, és a körzet részére
járó finanszírozási összeget közvetlenül Megbízott számlájára utalják.

9.

Megbízó a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár esetén kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi
szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.

II.

Megbízott kötelezettségei

1.

Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, hozzá bejelentkezett és az általa
elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzáforduló
személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt
ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz
vezethet.

2.

Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek
megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban – rendelés
céljából – a betegek rendelkezésére állni:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Páros péntek:
Páratlan péntek:

3.

8:00 – 12:30
13:00 – 18:00
8:00 – 12:30
13:00 – 17:00
12:00-16:00
08:00 – 12:00

Megbízott a háziorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti
képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat. Az alkalmazással járó
költségek Megbízottat terhelik.
Megbízott vállalja, hogy a rendelőben alkalmazott dolgozók munkaszerződéséből egy
példányt az Egészségügyi Gondnokság részére átad, továbbá vállalja, hogy leendő
asszisztensével olyan szerződést köt, amelyben ügyeleti szolgálat ellátására kötelezi.
Megbízott nyilatkozik, hogy a háziorvosi feladat ellátás nyújtásában
……………………………………………… (születési hely, idő: …………………………………., anyja neve:
……………………………., lakcím: ……………………………………..) és
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………………………………. (szül.hely és idő: ………………………….., anyja neve:
………………………………, lakcím: ……………………………………….) asszisztensek vesznek részt.
4.

Megbízott akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján köteles a
helyettesítéséről gondoskodni. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie
kell a feladatkörre előírt képesítéssel és a Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési engedéllyel. A helyettesítés
költségei a Megbízottat terhelik.
Megbízott kijelenti, hogy helyetteseként Baranyainé Dr. Bóvári Klára (szül.:
………………………………….., an.: ……………………………., lakcím: ………………………………...)
háziorvost jelöli ki.
A Megbízott tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idő megváltoztatásával járó
helyettesítéshez – az Egészségügyi Gondnokság előzetes tájékoztatása mellett –
Megbízó hozzájárulása szükséges.

5.

Megbízott az EüM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti
kötelezettségének a városi és városkörnyéki önkormányzati ügyeleti szolgálatban tesz
eleget. Megbízott köteles havonta legalább egy 24 órás és egy 16 órás ügyeleti
szolgálatot adni az Egészségügyi Gondnokság által írásban meghatározott ügyeleti
beosztás szerint.
Megbízott az ügyeleti szolgálatot a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti rendelőben
látja el. Megbízott akadályoztatása esetén köteles az ügyeleti szolgálat teljesítéséről
helyettesítés útján gondoskodni, amelynek költsége a Megbízottat terheli.

6.

Megbízott köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni, és azokat kérésre az Egészségügyi
Gondnokság részére átadni.

7.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben az általa képviselt gazdasági társaság
tevékenységi köre(i) között szerepel a gyógyszer-, illetve orvostechnikai eszköz
gyártása, forgalmazása; azt jelen szerződés megkötésétől számított 60 napon belül
törölteti a társasági szerződésből.

8.

Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa képviselt gazdasági társaság tagjai között
közvetlenül vagy más vállalkozáson keresztül közvetetten gyógyszergyártó és –
forgalmazó, illetve orvostechnikai eszközt gyártó és –forgalmazó vállalkozás nem lehet.

III.
1.

Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat

Megbízott a Megbízó rendelkezése alatt álló Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatti
rendelőt a jelen szerződés időtartamához igazodva, bérleti díj fizetése nélkül
ingyenesen használhatja. A rendelési időn kívüli háziorvosi tevékenység tekintetében
a rendelő használatára vonatkozó szabályokat a Felek külön megállapodásban
rendezik.
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2.

Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő helyiséget rendeltetésszerűen, a jó gazda
gondosságával köteles használni, a szerződés megszűnésekor pedig olyan állapotban
visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai előírásoknak.

3.

Megbízott gondoskodik a helyiségen belüli – szükség szerint felmerülő – karbantartási
munkák elvégzéséről.

4.

A rendelő és a közösen használt helyiségek (váróterem, mosdó) rezsiköltségei (vízdíj,
áramdíj, szemétszállítási díj, fűtési díj, klímatisztítás költsége, telefondíj) a 2. számú
körzet háziorvosával (50%-50%) megosztva Megbízottat terhelik, amelyet a
Megbízott közvetlenül fizet ki a szolgáltatóknak. Megbízott gondoskodik a rendelő
takarításáról és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.

5.

A rendelőben keletkező veszélyes hulladékot ütemezetten, telefonos egyeztetés
alapján az Egészségügyi Gondnokság szállítja el.

6.

Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt háziorvosi rendelő felszerelését a
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet előírásainak megfelelően biztosítja, és
folyamatosan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja. A
berendezések, eszközök pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel
kapcsolatos költségek viselése a Megbízottat terhelik.

IV.

Záró rendelkezések

1.

Jelen feladat-ellátási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a …./2018. (…) határozata hagyta jóvá, és 2018. március 1-jén lép
hatályba. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1997.
július 1-jén hatályba lépett háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerződés, valamint
annak 2011. június 15-én kelt módosítása.

2.

Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél hat
hónapos felmondási idővel szüntetheti meg, amelyet írásban kell a másik féllel
közölni.

3.

Megbízó a szerződést – indoklással – felmondja, ha
a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.

4.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés
fennállása alatt együttműködnek a háziorvosi szolgálat zavartalan biztosítása
érdekében. Jelen szerződésben foglaltak betartását Megbízó ellenőrizheti.
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5.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy Megbízó a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§
(1) a) pontja alapján a háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen
feladat-ellátási-szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezelje. Megbízott
nyilatkozik, hogy Megbízó személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeli, azokat
harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a háziorvosi
feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya), valamint a háziorvosi
feladatellátás biztosításáért felelős Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága részére továbbítja. Megbízott az Infotv. 21. §-ában
meghatározott esetekben a személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozhat,
valamint jogorvoslatért közvetlenül a Szekszárdi Törvényszékhez fordulhat, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet.

6.

Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik,
ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Járásbíróság, illetve értékhatártól
függően a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az
irányadóak.

8.

Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező
példányban készült, amelyből 4db eredeti példány a Megbízót, 1 db eredeti példány
pedig a Megbízottat illeti meg.

Szerződő felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Szekszárd, 2018. ……………………………………………..

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester
MEGBÍZÓ

SZILUETT Plasztikai és Sportsebészeti Kft.
Dr. Kárpáti Eszter
ügyvezető, háziorvos
MEGBÍZOTT

Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és beosztása Dátum

Pénzügyi ellenjegyzés

Tamási
igazgatóságvezető

Aláírás

Anna
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Jogi ellenjegyzés

dr. Molnár Kata jegyző

6

1. számú melléklet
4. számú körzet, Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. (FIN: 170090105): Aranytó utca, Balassa utca,
Bajcsy-Zsilinszky utca, Keselyűsi út, Kinizsi utca, Luther tér, Mészáros Lázár utca, Pollack
Mihály lakótelep, Pollack Mihály utca, Sport utca, Szent István tér 2-28-ig, Toldi utca, Tompa
utca, Wosinsky lakótelep.
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Iktatószám: ………………………………
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Háziorvosi szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviselője: Ács Rezső polgármester, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
másrészről a Dr. Schranz Róbert Egészségügyi Bt. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kandó K. u. 12.,
Cégjegyzékszám: 17-06-002912, Adószám: 26469984117, Számlaszám: 71900065-10020188)
Dr. Schranz Róbert ügyvezető (szül.: ………………………………., anyja neve: …………………………..,
lakcím: ……………………………..) háziorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételek szerint:
I. Általános rendelkezések
1. Megbízó jelen szerződéssel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ban foglaltakra figyelemmel Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 102/1997. (IV.29.) KGY határozat
alapján megbízta Megbízottat, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város 8. számú háziorvosi
körzetére vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel, működtetési jog birtokában
biztosítsa a háziorvosi szolgálatot.
2.

Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és
kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek
megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési
engedély másolatát az Egészségügyi Gondokság rendelkezésére bocsátja.

3.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a működtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi
tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve –
csak a gazdasági társaság képviseletét ellátó Dr. Schranz Róbert orvos személyesen
folytathatja.

4.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy
egészségügyi gazdálkodó szervezete keretében a működési területén a mindenkor
hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a
háziorvosi feladatokat.

5.

Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelete szerint a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
fent megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó.
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6.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxis jogot el kívánja idegeníteni,
elidegenítési szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A működtetési jog folytatására
jogosult személy, illetőleg az általa elidegenített működtetési jogot megszerző orvos
csak a Megbízóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján láthatja el a háziorvosi
szolgáltatást.

7.

Megbízott a tevékenységét az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása
alapján, illetőleg a rendelkezésére álló más források igénybevételével végzi.

8.

Megbízó jelen feladat-ellátási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön, és a körzet
részére járó finanszírozási összeget közvetlenül Megbízott számlájára utalják.

9.

Megbízó a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár esetén kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi
szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.

II.

Megbízott kötelezettségei

1.

Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, hozzá bejelentkezett és az általa
elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzáforduló
személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt
ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz
vezethet.

2.

Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek
megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban – rendelés
céljából – a betegek rendelkezésére állni:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Páros péntek:
Páratlan péntek:

3.

13:00 – 17:00
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
08:00 – 12:00
13:00-16:00
08:00 – 12:00

Megbízott a háziorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti
képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat. Az alkalmazással járó
költségek Megbízottat terhelik.
Megbízott vállalja, hogy a rendelőben alkalmazott dolgozók munkaszerződéséből egy
példányt az Egészségügyi Gondnokság részére átad, továbbá vállalja, hogy leendő
asszisztensével olyan szerződést köt, amelyben ügyeleti szolgálat ellátására kötelezi.
Megbízott nyilatkozik, hogy a háziorvosi feladat ellátás nyújtásában Mónusné Hazafi
Zsuzsanna (születési hely, idő: ……………………., anyja neve: ……………………….., lakcím:
………………………………………….) asszisztens vesz részt.
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4.

Megbízott akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján köteles a
helyettesítéséről gondoskodni. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie
kell a feladatkörre előírt képesítéssel és a Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési engedéllyel. A helyettesítés
költségei a Megbízottat terhelik.
Megbízott kijelenti, hogy helyetteseként Dr. Antus Éva (szül.:……………………………….,
anyja neve: ………………………………., lakcím: ………………………………………….) és
Dr.
Kárpáti
Eszter
(szül.:
……………………………………….,
anyja
neve:
……………………………………, lakcím: ……………………………………. ) háziorvosokat jelöli ki.
A Megbízott tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idő megváltoztatásával járó
helyettesítéshez – az Egészségügyi Gondnokság előzetes tájékoztatása mellett –
Megbízó hozzájárulása szükséges.

5.

Megbízott az EüM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti
kötelezettségének a városi és városkörnyéki önkormányzati ügyeleti szolgálatban tesz
eleget. Megbízott köteles havonta legalább egy 24 órás és egy 16 órás ügyeleti
szolgálatot adni az Egészségügyi Gondnokság által írásban meghatározott ügyeleti
beosztás szerint.
Megbízott az ügyeleti szolgálatot a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti rendelőben
látja el. Megbízott akadályoztatása esetén köteles az ügyeleti szolgálat teljesítéséről
helyettesítés útján gondoskodni, amelynek költsége a Megbízottat terheli.

6.

Megbízott köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni, és azokat kérésre az Egészségügyi
Gondnokság részére átadni.

7.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben az általa képviselt gazdasági társaság
tevékenységi köre(i) között szerepel a gyógyszer-, illetve orvostechnikai eszköz
gyártása, forgalmazása; azt jelen szerződés megkötésétől számított 60 napon belül
törölteti a társasági szerződésből.

8.

Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa képviselt gazdasági társaság tagjai között
közvetlenül vagy más vállalkozáson keresztül közvetetten gyógyszergyártó és –
forgalmazó, illetve orvostechnikai eszközt gyártó és –forgalmazó vállalkozás nem lehet.

III.

Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat

1.

Megbízott a Megbízó rendelkezése alatt álló Szekszárd, Kandó Kálmán u. 12. szám
alatti rendelőt a jelen szerződés időtartamához igazodva, bérleti díj fizetése nélkül
ingyenesen használhatja. A rendelési időn kívüli háziorvosi tevékenység tekintetében
a rendelő használatára vonatkozó szabályokat a Felek külön megállapodásban
rendezik.

2.

Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő helyiséget rendeltetésszerűen, a jó gazda
gondosságával köteles használni, a szerződés megszűnésekor pedig olyan állapotban
visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai előírásoknak.
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3.

Megbízott gondoskodik a helyiségen belüli – szükség szerint felmerülő – karbantartási
munkák elvégzéséről.

4.

A rendelő és a közösen használt helyiségek (váróterem, mosdó) rezsiköltségei (vízdíj,
áramdíj, szemétszállítási díj, fűtési díj, klímatisztítás költsége, telefondíj) Megbízottat
a 12. számú körzet háziorvosával (50-50%) megosztva terhelik, amelyet a Megbízott
közvetlenül fizet ki a szolgáltatóknak. Megbízott gondoskodik a rendelő takarításáról
és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.

5.

A rendelőben keletkező veszélyes hulladékot ütemezetten, telefonos egyeztetés
alapján az Egészségügyi Gondnokság szállítja el.

6.

Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt háziorvosi rendelő felszerelését a
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet előírásainak megfelelően biztosítja, és
folyamatosan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja. A
berendezések, eszközök pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel
kapcsolatos költségek viselése a Megbízottat terhelik.

IV.

Záró rendelkezések

1.

Jelen feladat-ellátási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a …./2018. (…..) határozatával hagyta jóvá, és 2018. március 1. napján lép
hatályba. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1997.
július 1-jén hatályba lépett, és 2011. június 15-én módosított háziorvosi szolgálat
ellátására kötött szerződés.

2.

Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél hat
hónapos felmondási idővel szüntetheti meg, amelyet írásban kell a másik féllel
közölni.

3.

Megbízó a szerződést – indoklással – felmondja, ha
a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.

4.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés
fennállása alatt együttműködnek a háziorvosi szolgálat zavartalan biztosítása
érdekében. Jelen szerződésben foglaltak betartását Megbízó ellenőrizheti.

5.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy Megbízó a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§
(1) a) pontja alapján a háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen
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feladat-ellátási-szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezelje. Megbízott
nyilatkozik, hogy Megbízó személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeli, azokat
harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a háziorvosi
feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya), valamint a háziorvosi
feladatellátás biztosításáért felelős Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága részére továbbítja. Megbízott az Infotv. 21. §-ában
meghatározott esetekben a személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozhat,
valamint jogorvoslatért közvetlenül a Szekszárdi Törvényszékhez fordulhat, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet.
6.

Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik,
ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Járásbíróság, illetve értékhatártól
függően a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az
irányadóak.

8.

Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező
példányban készült, amelyből 4 db eredeti példány a Megbízót, 1 db eredeti példány
pedig a Megbízottat illeti meg.

Szerződő felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Szekszárd, 2018. ……………………………………………..

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester
MEGBÍZÓ

Dr. Schranz Egészségügyi Bt.
Dr. Schranz Róbert
ügyvezető, háziorvos
MEGBÍZOTT

Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és beosztása Dátum

Pénzügyi ellenjegyzés

Tamási
Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Jogi ellenjegyzés

Aláírás
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1. számú melléklet
8. számú körzet, Szekszárd, Kandó Kálmán utca 12. (FIN: 170090109): Akácfa utca, Bakony
utca, Bükk utca, Cserfa utca, Cserhát utca, Erkel Ferenc utca, Esze Tamás utca, Fürdőház
utca, Fürt utca, Hársfa utca, Herman Ottó utca, Kadarka utca 2-68-ig páros és páratlan,
Kandó Kálmán utca, Katona József utca, Kiskadarka utca, Klapka Gyögy lakótelep, Klapka
György utca, Létay Menyhért utca, Mecsek utca, Mérey utca, Nefelejcs köz, Nefelejcs utca,
Ujfalussy Imre utca, Vak Bottyán utca, Vendel István utca.
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Iktatószám: ………………………………
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Háziorvosi szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviselője: Ács Rezső polgármester, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
másrészről a Dr. Baki Egészségügyi Bt. (Székhely: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 2.,
Cégjegyzékszám: 17-06-002747, Adószám: 26468309117, Számlaszám: 11746005-20085054)
Dr. Baki Magdolna ügyvezető (szül.: ………………………………., anyja neve: …………………………..,
lakcím: ……………………………….) háziorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon
és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. Általános rendelkezések
1.

Megbízó jelen szerződéssel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2. § (19 és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ában foglaltakra figyelemmel Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/1995. (II.28.) KT határozat
alapján megbízta Megbízottat, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város 10. számú
háziorvosi körzetére vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel, működtetési jog
birtokában biztosítsa a háziorvosi szolgálatot.

2.

Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és
kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek
megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési
engedély másolatát az Egészségügyi Gondokság rendelkezésére bocsátja.

3.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a működtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi
tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve –
csak a gazdasági társaság képviseletét ellátó Dr. Baki Magdolna orvos személyesen
folytathatja.

4.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy
egészségügyi gazdálkodó szervezete keretében a működési területén a mindenkor
hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a
háziorvosi feladatokat.

5.

Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelete szerint a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
fent megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó.
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6.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxis jogot el kívánja idegeníteni,
elidegenítési szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A működtetési jog folytatására
jogosult személy, illetőleg az általa elidegenített működtetési jogot megszerző orvos
csak a Megbízóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján láthatja el a háziorvosi
szolgáltatást.

7.

Megbízott a tevékenységét az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása
alapján, illetőleg a rendelkezésére álló más források igénybevételével végzi.

8.

Megbízó jelen feladat-ellátási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön, és a körzet
részére járó finanszírozási összeget közvetlenül Megbízott számlájára utalják.

9.

Megbízó a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár esetén kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi
szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.

II.

Megbízott kötelezettségei

1.

Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, hozzá bejelentkezett és az általa
elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzáforduló
személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt
ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz
vezethet.

2.

Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek
megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban – rendelés
céljából – a betegek rendelkezésére állni:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Páros péntek:
Páratlan péntek:

3.

8:00 – 13:00
13:00 – 18:00
8:00 – 13:00
13:00 – 18:00
8:00-13:00
13:00 – 18:00

Megbízott a háziorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti
képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat. Az alkalmazással járó
költségek Megbízottat terhelik.
Megbízott vállalja, hogy a rendelőben alkalmazott dolgozók munkaszerződéséből egy
példányt az Egészségügyi Gondnokság részére átad, továbbá vállalja, hogy leendő
asszisztensével olyan szerződést köt, amelyben ügyeleti szolgálat ellátására kötelezi.
Megbízott nyilatkozik, hogy a háziorvosi feladat ellátás nyújtásában (születési hely, idő:
Novotniné Kovács Erika, (szül. hely és idő: …………………………..., anyja neve:
……………………………….. , lakcím: ……………………………….) asszisztens vesz részt.
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4.

Megbízott akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján köteles a
helyettesítéséről gondoskodni. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie
kell a feladatkörre előírt képesítéssel és a Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési engedéllyel. A helyettesítés
költségei a Megbízottat terhelik.
Megbízott kijelenti, hogy helyetteseként Tarczalné Dr. Bálint Orsolya (szül:
…………………………………….. an: …………………………….., lakcím: ………………………………….)
háziorvost jelöli ki.
A Megbízott tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idő megváltoztatásával járó
helyettesítéshez – az Egészségügyi Gondnokság előzetes tájékoztatása mellett –
Megbízó hozzájárulása szükséges.

5.

Megbízott az EüM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti
kötelezettségének a városi és városkörnyéki önkormányzati ügyeleti szolgálatban tesz
eleget. Megbízott köteles havonta egy 24 órás és egy 16 órás ügyeleti szolgálatot adni
az Egészségügyi Gondnokság által írásban meghatározott ügyeleti beosztás szerint.
Megbízott az ügyeleti szolgálatot a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti rendelőben
látja el. Megbízott akadályoztatása esetén köteles az ügyeleti szolgálat teljesítéséről
helyettesítés útján gondoskodni, amelynek költsége a Megbízottat terheli.

6.

Megbízott köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni, és azokat kérésre az Egészségügyi
Gondnokság részére átadni.

7.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben az általa képviselt gazdasági társaság
tevékenységi köre(i) között szerepel a gyógyszer-, illetve orvostechnikai eszköz
gyártása, forgalmazása; azt jelen szerződés megkötésétől számított 60 napon belül
törölteti a társasági szerződésből.

8.

Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa képviselt gazdasági társaság tagjai között
közvetlenül vagy más vállalkozáson keresztül közvetetten gyógyszergyártó és –
forgalmazó, illetve orvostechnikai eszközt gyártó és –forgalmazó vállalkozás nem lehet.

III.

Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat

1.

Megbízott a Megbízó rendelkezése alatt álló Szekszárd, Hunyadi u. 2. szám alatti
rendelőt a jelen szerződés időtartamához igazodva, bérleti díj fizetése nélkül
ingyenesen használhatja. A rendelési időn kívüli háziorvosi tevékenység tekintetében
a rendelő használatára vonatkozó szabályokat a Felek külön megállapodásban
rendezik.

2.

Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő helyiséget rendeltetésszerűen, a jó gazda
gondosságával köteles használni, a szerződés megszűnésekor pedig olyan állapotban
visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai előírásoknak.
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3.

Megbízott gondoskodik a helyiségen belüli – szükség szerint felmerülő – karbantartási
munkák elvégzéséről.

4.

A rendelő és a közösen használt helyiségek (váróterem, mosdó) rezsiköltségeinek
(vízdíj, áramdíj, szemétszállítási díj, fűtési díj, klímatisztítás költsége, telefondíj)
50 %-a a Megbízottat terheli, amelyet a Megbízott az Egészségügyi Gondnokságnak
fizet ki. Megbízott gondoskodik a rendelő takarításáról és viseli az ezzel kapcsolatos
költségeket.

5.

A rendelőben keletkező veszélyes hulladékot ütemezetten, telefonos egyeztetés
alapján az Egészségügyi Gondnokság szállítja el.

6.

Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt háziorvosi rendelő felszerelését a
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet előírásainak megfelelően biztosítja, és
folyamatosan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja. A
berendezések, eszközök pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel
kapcsolatos költségek viselése a Megbízottat terhelik.

IV.

Záró rendelkezések

1.

Jelen feladat-ellátási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a …./2018. (…..) határozatával hagyta jóvá, és 2018. március 1. napján lép
hatályba. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1995.
május 1-jén hatályba lépett háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerződés.

2.

Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél hat
hónapos felmondási idővel szüntetheti meg, amelyet írásban kell a másik féllel
közölni.

3.

Megbízó a szerződést – indoklással – felmondja, ha
a.
a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
b.
a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.

4.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés
fennállása alatt együttműködnek a háziorvosi szolgálat zavartalan biztosítása
érdekében. Jelen szerződésben foglaltak betartását Megbízó ellenőrizheti.

5.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy Megbízó a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§
(1) a) pontja alapján a háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen
feladat-ellátási-szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezelje. Megbízott
nyilatkozik, hogy Megbízó személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeli, azokat
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harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a háziorvosi
feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya), valamint a háziorvosi
feladatellátás biztosításáért felelős Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága részére továbbítja. Megbízott az Infotv. 21. §-ában
meghatározott esetekben a személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozhat,
valamint jogorvoslatért közvetlenül a Szekszárdi Törvényszékhez fordulhat, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet.
6.

Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik,
ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Járásbíróság, illetve értékhatártól
függően a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az
irányadóak.

8.

Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező
példányban készült, amelyből 4db eredeti példány a Megbízót, 1 db eredeti példány
pedig a Megbízottat illeti meg.

Szerződő felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Szekszárd, 2018. ……………………………………………..

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester
MEGBÍZÓ

Dr. Baki Egészségügyi Bt.
Dr. Baki Magdolna
ügyvezető, háziorvos
MEGBÍZOTT

Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és beosztása Dátum

Pénzügyi ellenjegyzés

Tamási
Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Jogi ellenjegyzés

Aláírás
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1. számú melléklet
10. számú körzet, Szekszárd, Hunyadi utca 2.(FIN: 170090111): Csengey Dénes utca, Dienes
Valéria utca, Józsefpuszta, Mattioni Eszter utca, Mészöly Miklós utca, Tartsay Vilmos
lakótelep.
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Iktatószám: ………………………………
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Háziorvosi szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviselője: Ács Rezső polgármester, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
másrészről a „DOKTOR JÁMBOR” Egészségügyi Bt. (Székhely: 7100 Szekszárd, Barátság u. 7.,
Cégjegyzékszám: 17-06-002027, Adószám: 26460112217, Számlaszám: 10404601-46055734)
Dr. Jámbor Margit ügyvezető (szül.: ………………………….., anyja neve: ………………………., lakcím:
……………………………………….) háziorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételek szerint:
I. Általános rendelkezések
1.

Megbízó jelen szerződéssel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ában foglaltakra figyelemmel Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 180/1993. (VII.1.) KT határozat
alapján megbízta Megbízottat, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város 11. számú háziorvosi
körzetére vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel, működtetési jog birtokában
biztosítsa a háziorvosi szolgálatot.

2.

Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és
kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek
megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési
engedély másolatát az Egészségügyi Gondokság rendelkezésére bocsátja.

3.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a működtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi
tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve –
csak a gazdasági társaság képviseletét ellátó Dr. Jámbor Margit orvos személyesen
folytathatja.

4.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy
egészségügyi gazdálkodó szervezete keretében a működési területén a mindenkor
hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a
háziorvosi feladatokat.

5.

Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelete szerint a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
fent megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó.
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6.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxis jogot el kívánja idegeníteni,
elidegenítési szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A működtetési jog folytatására
jogosult személy, illetőleg az általa elidegenített működtetési jogot megszerző orvos
csak a Megbízóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján láthatja el a háziorvosi
szolgáltatást.

7.

Megbízott a tevékenységét az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása
alapján, illetőleg a rendelkezésére álló más források igénybevételével végzi.

8.

Megbízó jelen feladat-ellátási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön, és a körzet
részére járó finanszírozási összeget közvetlenül Megbízott számlájára utalják.

9.

Megbízó a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár esetén kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi
szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.

II.

Megbízott kötelezettségei

1.

Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, hozzá bejelentkezett és az általa
elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzáforduló
személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt
ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz
vezethet.

2.

Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek
megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban – rendelés
céljából – a betegek rendelkezésére állni:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

3.

8:00 – 13:00
13:00 – 18:00
8:00 – 13:00
13:00 – 18:00
8:00-12:00

Megbízott a háziorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti
képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat. Az alkalmazással járó
költségek Megbízottat terhelik.
Megbízott vállalja, hogy a rendelőben alkalmazott dolgozók munkaszerződéséből egy
példányt az Egészségügyi Gondnokság részére átad, továbbá vállalja, hogy leendő
asszisztensével olyan szerződést köt, amelyben ügyeleti szolgálat ellátására kötelezi.
Megbízott nyilatkozik, hogy a háziorvosi feladat ellátás nyújtásában
……………………………………………… (születési hely, idő: …………………………………., anyja neve:
……………………………., lakcím: ……………………………………..) és
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………………………………. (szül.hely és idő: ………………………….., anyja neve:
………………………………, lakcím: ……………………………………….) asszisztensek vesznek részt.
4.

Megbízott akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján köteles a
helyettesítéséről gondoskodni. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie
kell a feladatkörre előírt képesítéssel és a Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési engedéllyel. A helyettesítés
költségei a Megbízottat terhelik.
Megbízott
kijelenti, hogy helyetteseként
Dr.
Endrődi László
(szül.:
………………………………., an.: …………………………., lakcím: ……………………………………...) és
Dr. Benedek Nikolett (születési hely, idő: ………………………………... , anyja neve:
…………………………………., lakcím: ……………………………………….) háziorvosokat jelöli ki.
A Megbízott tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idő megváltoztatásával járó
helyettesítéshez – az Egészségügyi Gondnokság előzetes tájékoztatása mellett –
Megbízó hozzájárulása szükséges.

5.

Megbízott az EüM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti
kötelezettségének a városi és városkörnyéki önkormányzati ügyeleti szolgálatban tesz
eleget. Megbízott köteles havonta egy 24 órás és egy 16 órás ügyeleti szolgálatot adni
az Egészségügyi Gondnokság által írásban meghatározott ügyeleti beosztás szerint.
Megbízott az ügyeleti szolgálatot a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti rendelőben
látja el. Megbízott akadályoztatása esetén köteles az ügyeleti szolgálat teljesítéséről
helyettesítés útján gondoskodni, amelynek költsége a Megbízottat terheli.

6.

Megbízott köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni, és azokat kérésre az Egészségügyi
Gondnokság részére átadni.

7.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben az általa képviselt gazdasági társaság
tevékenységi köre(i) között szerepel a gyógyszer-, illetve orvostechnikai eszköz
gyártása, forgalmazása; azt jelen szerződés megkötésétől számított 60 napon belül
törölteti a társasági szerződésből.

8.

Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa képviselt gazdasági társaság tagjai között
közvetlenül vagy más vállalkozáson keresztül közvetetten gyógyszergyártó és –
forgalmazó, illetve orvostechnikai eszközt gyártó és –forgalmazó vállalkozás nem lehet.

III.
1.

Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat

Megbízott a Megbízó rendelkezése alatt álló Szekszárd, Csatári. u. 1. szám alatti
rendelőt a jelen szerződés időtartamához igazodva, bérleti díj fizetése nélkül
ingyenesen használhatja. A rendelési időn kívüli háziorvosi tevékenység tekintetében
a rendelő használatára vonatkozó szabályokat a Felek külön megállapodásban
rendezik.
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2.

Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő helyiséget rendeltetésszerűen, a jó gazda
gondosságával köteles használni, a szerződés megszűnésekor pedig olyan állapotban
visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai előírásoknak.

3.

Megbízott gondoskodik a helyiségen belüli – szükség szerint felmerülő – karbantartási
munkák elvégzéséről.

4.

A rendelő és a közösen használt helyiségek (váróterem, mosdó) rezsiköltségei (vízdíj,
áramdíj, szemétszállítási díj, fűtési díj, klímatisztítás költsége, telefondíj), Megbízottat
terhelik, amelyet a Megbízott közvetlenül fizet ki a szolgáltatóknak. Megbízott
gondoskodik a rendelő takarításáról és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.

5.

A rendelőben keletkező veszélyes hulladékot ütemezetten, telefonos egyeztetés
alapján az Egészségügyi Gondnokság szállítja el.

6.

Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt háziorvosi rendelő felszerelését a
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet előírásainak megfelelően biztosítja, és
folyamatosan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja. A
berendezések, eszközök pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel
kapcsolatos költségek viselése a Megbízottat terhelik.

IV.

Záró rendelkezések

1.

Jelen feladat-ellátási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a …./2018. (…) határozatával hagyta jóvá, és 2018. március 1. napján lép
hatályba. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1993.
július 1-jén hatályba lépett háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerződés, valamint
annak 2001. aug. 24-én, és a 2011. június 15-én kelt módosítása.

2.

Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél hat
hónapos felmondási idővel szüntetheti meg, amelyet írásban kell a másik féllel
közölni.

3.

Megbízó a szerződést – indoklással – felmondja, ha
a.
a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
b.
a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.

4.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés
fennállása alatt együttműködnek a háziorvosi szolgálat zavartalan biztosítása
érdekében. Jelen szerződésben foglaltak betartását Megbízó ellenőrizheti.

5.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy Megbízó a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és
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az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§
(1) a) pontja alapján a háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen
feladat-ellátási-szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezelje. Megbízott
nyilatkozik, hogy Megbízó személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeli, azokat
harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a háziorvosi
feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya), valamint a háziorvosi
feladatellátás biztosításáért felelős Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága részére továbbítja. Megbízott az Infotv. 21. §-ában
meghatározott esetekben a személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozhat,
valamint jogorvoslatért közvetlenül a Szekszárdi Törvényszékhez fordulhat, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet.
6.

Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik,
ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Járásbíróság, illetve értékhatártól
függően a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az
irányadóak.

8.

Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező
példányban készült, amelyből 4db eredeti példány a Megbízót, 1 db eredeti példány
pedig a Megbízottat illeti meg.

Szerződő felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Szekszárd, 2018. ……………………………………………..

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester
MEGBÍZÓ

„DOKTOR JÁMBOR” Egészségügyi Bt.
Dr. Jámbor Margit
ügyvezető, háziorvos
MEGBÍZOTT

Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és beosztása Dátum

Pénzügyi ellenjegyzés

Tamási
Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Jogi ellenjegyzés

Aláírás
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1. számú melléklet
11. számú körzet, Szekszárd, Csatári utca 1. (FIN: 170090112): Almás, Árok utca, Baranyavölgy, Bátaszéki út, Béri Balogh Ádám utca 70-től végig páros és 65-től 89-ig páratlan, Cinege
utca Cinka, Cinka utca, Csalogány utca, Csatár, Csend utca, Csobolyó, Ebespuszta, Faluhely,
Hébér, Istifán gödre, Iván-völgy, Kacor utca, Kalász utca, Kisbaranya, Levendula utca, Május l.
utca, Nagybaranya, Németvölgy, Porkoláb-völgy, Sárköz utca.
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Iktatószám: ………………………………
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Háziorvosi szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviselője: Ács Rezső polgármester, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
másrészről a ALDIMED Egészségügyi Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Vincellér u. 63.,
Cégjegyzékszám: 17-09-005575, Adószám: 13685463117, Számlaszám: 10404601-5052679070521009) Dr. Antus Éva ügyvezető (szül.: ……………………………….., anyja neve: ……………………,
lakcím: …………………………………...) háziorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott
napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. Általános rendelkezések
1.

Megbízó jelen szerződéssel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ában foglaltakra figyelemmel Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/1996. (II.27.) KGY határozata alapján megbízta
Megbízottat, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város 12. számú háziorvosi körzetére
vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel, működtetési jog birtokában biztosítsa a
háziorvosi szolgálatot.

2.

Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és
kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek
megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési
engedély másolatát az Egészségügyi Gondokság rendelkezésére bocsátja.

3.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a működtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi
tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve –
csak a gazdasági társaság képviseletét ellátó Dr. Antus Éva orvos személyesen
folytathatja.

4.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy
egészségügyi gazdálkodó szervezete keretében a működési területén a mindenkor
hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a
háziorvosi feladatokat.

5.

Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelete szerint a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
fent megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó.
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6.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxis jogot el kívánja idegeníteni,
elidegenítési szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A működtetési jog folytatására
jogosult személy, illetőleg az általa elidegenített működtetési jogot megszerző orvos
csak a Megbízóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján láthatja el a háziorvosi
szolgáltatást.

7.

Megbízott a tevékenységét az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása
alapján, illetőleg a rendelkezésére álló más források igénybevételével végzi.

8.

Megbízó jelen feladat-ellátási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön, és a körzet
részére járó finanszírozási összeget közvetlenül Megbízott számlájára utalják.

9.

Megbízó a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár esetén kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi
szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.

II.

Megbízott kötelezettségei

1.

Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, hozzá bejelentkezett és az általa
elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzáforduló
személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt
ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz
vezethet.

2.

Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek
megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban – rendelés
céljából – a betegek rendelkezésére állni:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Páros péntek:
Páratlan péntek:

3.

8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
8:00 – 12:00
08:00 – 12:00
8:00-12:00
13:00 – 16:00

Megbízott a háziorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti
képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat. Az alkalmazással járó
költségek Megbízottat terhelik.
Megbízott vállalja, hogy a rendelőben alkalmazott dolgozók munkaszerződéséből egy
példányt az Egészségügyi Gondnokság részére átad, továbbá vállalja, hogy leendő
asszisztensével olyan szerződést köt, amelyben ügyeleti szolgálat ellátására kötelezi.
Megbízott nyilatkozik, hogy a háziorvosi feladat ellátás nyújtásában Kosik Gabriella
(születési hely, idő: ……………………………., anyja neve: …………………………., lakcím:
…………………………………………………..) asszisztensek vesznek részt.
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4.

Megbízott akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján köteles a
helyettesítéséről gondoskodni. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie
kell a feladatkörre előírt képesítéssel és a Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya által kiadott működési engedéllyel. A helyettesítés
költségei a Megbízottat terhelik.
Megbízott kijelenti, hogy helyetteseként Dr. Schranz Róbert (szül.: …………………………….,
anyja neve: …………………………………., lakcím: ……………………………..) és
Dr. Baki Magdolna (szül.: ……………………………..., anyja neve: ………………………….., lakcím:
……………………………………………...) háziorvosokat jelöli ki.
A Megbízott tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idő megváltoztatásával járó
helyettesítéshez – az Egészségügyi Gondnokság előzetes tájékoztatása mellett –
Megbízó hozzájárulása szükséges.

5.

Megbízott az EüM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti
kötelezettségének a városi és városkörnyéki önkormányzati ügyeleti szolgálatban tesz
eleget. Megbízott köteles havonta egy 24 órás és egy 16 órás ügyeleti szolgálatot adni
az Egészségügyi Gondnokság által írásban meghatározott ügyeleti beosztás szerint.
Megbízott az ügyeleti szolgálatot a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti rendelőben
látja el. Megbízott akadályoztatása esetén köteles az ügyeleti szolgálat teljesítéséről
helyettesítés útján gondoskodni, amelynek költsége a Megbízottat terheli.

6.

Megbízott köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni, és azokat kérésre az Egészségügyi
Gondnokság részére átadni.

7.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben az általa képviselt gazdasági társaság
tevékenységi köre(i) között szerepel a gyógyszer-, illetve orvostechnikai eszköz
gyártása, forgalmazása; azt jelen szerződés megkötésétől számított 60 napon belül
törölteti a társasági szerződésből.

8.

Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa képviselt gazdasági társaság tagjai között
közvetlenül vagy más vállalkozáson keresztül közvetetten gyógyszergyártó és –
forgalmazó, illetve orvostechnikai eszközt gyártó és –forgalmazó vállalkozás nem lehet.

III.

Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat

1.

Megbízott a Megbízó rendelkezése alatt álló Szekszárd, Kandó Kálmán u. 12. szám
alatti rendelőt a jelen szerződés időtartamához igazodva, bérleti díj fizetése nélkül
ingyenesen használhatja. A rendelési időn kívüli háziorvosi tevékenység tekintetében
a rendelő használatára vonatkozó szabályokat a Felek külön megállapodásban
rendezik.

2.

Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő helyiséget rendeltetésszerűen, a jó gazda
gondosságával köteles használni, a szerződés megszűnésekor pedig olyan állapotban
visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai előírásoknak.
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3.

Megbízott gondoskodik a helyiségen belüli – szükség szerint felmerülő – karbantartási
munkák elvégzéséről.

4.

A rendelő és a közösen használt helyiségek (váróterem, mosdó) rezsiköltségei (vízdíj,
áramdíj, szemétszállítási díj, fűtési díj, klímatisztítás költsége, telefondíj) Megbízottat
a 8. számú körzet háziorvosával (50-50%) megosztva terhelik, amelyet a Megbízott
közvetlenül fizet ki a szolgáltatóknak. Megbízott gondoskodik a rendelő takarításáról
és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.

5.

A rendelőben keletkező veszélyes hulladékot ütemezetten, telefonos egyeztetés
alapján az Egészségügyi Gondnokság szállítja el.

6.

Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt háziorvosi rendelő felszerelését a
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet előírásainak megfelelően biztosítja, és
folyamatosan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja. A
berendezések, eszközök pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel
kapcsolatos költségek viselése a Megbízottat terhelik.

IV.

Záró rendelkezések

1.

Jelen feladat-ellátási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a …./2018. (….) határozatával hagyta jóvá, és 2018. március 1. napján lép
hatályba. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1996.
június 1-jén hatályba lépett háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerződés.

2.

Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél hat
hónapos felmondási idővel szüntetheti meg, amelyet írásban kell a másik féllel
közölni.

3.

Megbízó a szerződést – indoklással – felmondja, ha
a.
a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
b.
a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.

4.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés
fennállása alatt együttműködnek a háziorvosi szolgálat zavartalan biztosítása
érdekében. Jelen szerződésben foglaltak betartását Megbízó ellenőrizheti.

5.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy Megbízó a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§
(1) a) pontja alapján a háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen
feladat-ellátási-szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezelje. Megbízott
nyilatkozik, hogy Megbízó személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeli, azokat
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harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a háziorvosi
feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya), valamint a háziorvosi
feladatellátás biztosításáért felelős Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága részére továbbítja. Megbízott az Infotv. 21. §-ában
meghatározott esetekben a személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozhat,
valamint jogorvoslatért közvetlenül a Szekszárdi Törvényszékhez fordulhat, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet.
6.

Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik,
ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Járásbíróság, illetve értékhatártól
függően a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az
irányadóak.

8.

Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező
példányban készült, amelyből 4 db eredeti példány a Megbízót, 1 db eredeti példány
pedig a Megbízottat illeti meg.

Szerződő felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Szekszárd, 2018. ……………………………………………..

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester
MEGBÍZÓ

ALDIMED Egészségügyi Kft.
Dr. Antus Éva
ügyvezető, háziorvos
MEGBÍZOTT

Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és beosztása Dátum

Pénzügyi ellenjegyzés

Tamási
Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Jogi ellenjegyzés

Aláírás
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1. számú melléklet
12. számú körzet, Szekszárd, Kandó Kálmán utca 12. (FIN: 170090130): Bartók Béla utca,
Benedek Apát utca, Bikavér utca, Bottyánhegy, Bottyánhegyi-lakótelep, Csapó Dániel utca,
Jelky András utca, Kodály Zoltán utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Leipold Lajos utca, Illyés
Gyula utca, Madách Imre utca, Présház utca, Semmelweis utca, Szüret utca, Tanya utca,
Zöldkert utca.
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