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Egyszerő szótöbbség
Tisztelt Közgyőlés!
Dr. Beck Mária Zsuzsanna a VI. számú (Kadarka u. 29.) felnıtt háziorvosi körzet
közalkalmazotti státuszban álló háziorvosa azzal a kéréssel fordul a Tisztelt
Közgyőléshez, hogy engedélyezze a VI. számú felnıtt háziorvosi körzet vállalkozási
formában történı üzemeltetését 2013. január 1-jétıl és a körzet ellátására, mint
vállalkozó orvossal területi ellátási kötelezettség mellett kössön feladat-ellátási
megállapodást.
A VI. számú felnıtt háziorvosi körzet korábban is vállalkozás formájában mőködött 2010.
június 30-ig.
A 68/2010. (IV.29.) számú önkormányzati határozatával a Tisztelt Közgyőlés az Erdıs-Mátis
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a VI. számú körzet háziorvosával, dr. Erdıs
Judittal a körzet háziorvosi ellátására kötött feladat-ellátási szerzıdését 2010. július 1-jei
hatállyal három hónapos felmondási idıvel felmondta, egyben kötelezettséget vállalt arra,
hogy a háziorvosi ellátásról a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Gondnoksága gondoskodik
a továbbiakban.
Az Erdıs-Mátis Eü. Szolgáltató Bt. a három hónapos felmondási idıvel nem kívánt élni, a
Közgyőlés döntését elfogadva 2010. június 30-i hatállyal a mőködési engedélyét az ÁNTSZnél visszavonatta.
Az Egészségügyi Gondnokság a VI. számú háziorvosi körzetre 2010. július 1-jétıl
mőködtetési jogot szerzett és ezzel együtt a körzet OEP finanszírozását is megkapta. A körzet
orvosi ellátása helyettesítéssel történt, a körzetben dolgozó ápolónıt az önkormányzat
határozott idıre közalkalmazotti státuszban alkalmazta. Tekintettel azonban arra, hogy a
körzet tartós helyettesítéssel mőködött, így finanszírozása is jóval kevesebb volt, mint a
vállalkozásban mőködı körzeteké. Az Erdıs-Mátis Bt. a korábban vásárolt praxisjogukat
elidegeníteni nem tudta, az akkor érvényben lévı jogszabályok nem tisztázták egyértelmően,
hogy hat hónap illetve egy év áll-e rendelkezésükre a praxis elidegenítésére, ezért az
önkormányzat a 2011. április 28-i ülésén a 79/2011. (IV.28.) számú önkormányzati
határozatával pályázatot hirdetett a VI. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására
közalkalmazotti jogviszony keretében. A pályázat elbírálásának eredményeként a Közgyőlés a
2011. július19-i ülésén a 156/2011. (VII.19.) számú határozatában döntött arról, hogy a
háziorvosi feladatok ellátására közalkalmazotti jogviszonyban dr. Beck Mária Zsuzsannát
nevezik ki a VI. számú felnıtt háziorvosi körzet orvosi teendıinek ellátására 2011.
szeptember 1-jétıl.
Mivel Dr. Beck Mária Zsuzsanna az önkormányzat alkalmazásában áll, így a körzet OEP
finanszírozását továbbra is az önkormányzat kapja, amelybıl a háziorvos, az asszisztensnı
bérét, annak járulékait, a közüzemi díjakat, a számítástechnikai költségeket és a körzet
gyógyszer- és eszközökkel történı ellátását is finanszírozni kell.
A körzet átvételekor a kártyaszám 1242 fı volt, a doktornı munkájának köszönhetıen az
elmúlt egy évben ez 1600 fıre emelkedett. A körzet EP finanszírozása azonban ennek ellenére
sem elegendı már a fizetendı bérekre és egyéb kiadásokra.
A városban mőködı 14 felnıtt háziorvosi körzet közül fenti okok miatt ez az egyetlen körzet,
amely nem vállalkozásban mőködik.
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Dr. Beck Mária Zsuzsanna kérelmében, amelyben a vállalkozásban történı mőködtetést kéri,
elıadja, hogy a körzetet vállalkozási formában is területi ellátási kötelezettséggel kívánná
mőködtetni ugyanolyan feltételekkel, mint a többi háziorvos kollégája.
A házi orvoslást a BEZSU-MED Szolgáltató Kft-ben kívánja végezni, melynek székhelye
Szekszárd, Óvoda u.13., tulajdonosa és egyben ügyvezetıje is Dr. Beck Mária Zsuzsanna.
Kéri a Tisztelt Közgyőlést, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az önkormányzat 2013. január 1jétıl, mint vállalkozó orvossal kössön feladat-ellátási szerzıdést, és egyidejőleg a VI. számú
körzetet a BEZSU-MED Szolgáltató Kft-nek adja vállalkozásba.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az önálló orvosi tevékenységrıl szóló
2000. évi II. törvény és ennek végrehatásáról szóló 313/2011- (XII.23.) Korm. rendelet
alapján járuljon hozzá a VI. számú felnıtt háziorvosi körzet 2013. január 1-tıl történı
vállalkozásba adásához, valamint Dr. Beck Mária Zsuzsanna közalkalmazotti
jogiszonyának megszüntetése mellett hagyja jóvá a vállalkozó háziorvossal kötendı, az
elıterjesztés mellékletében szereplı feladat-ellátási szerzıdést.
Szekszárd, 2012. október 16.

Horváth István
polgármester
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Határozati javaslat
Tárgy: A VI. számú felnıtt háziorvosi körzet vállalkozásba adása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az önálló orvosi
tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet alapján a VI. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetését
2013. január 1. napjával vállalkozásba adja a BEZSU-MED Szolgáltató Kft-nek.
2. A Közgyőlés Dr. Beck Mária Zsuzsanna közalkalmazotti jogviszonyát 2012.
december 31. napjával megszünteti, és mint vállalkozó háziorvossal, a BEZSU-MED
Szolgáltató Kft. képviseletében Dr. Beck Mária Zsuzsannával területi ellátási
kötelezettség mellett a VI. számú felnıtt háziorvosi körzetre vonatkozóan 2013. január
1-jei hatállyal feladat-ellátási szerzıdést köt.
3. A Közgyőlés a BEZSU-MED Szolgáltató Kft. képviseletében Dr. Beck Mária
Zsuzsanna háziorvossal kötendı feladat-ellátási szerzıdést az elıterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
4. A Közgyőlése felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét a körzet átadásával
kapcsolatos teendık ellátására.
Határidı: 2012. október 25.
2-4. pont tekintetében: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
4. pont tekintetében: Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetıje
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Iktatószám: …………………………….
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZİDÉS
Háziorvosi szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István polgármester, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
másrészrıl a BEZSU-MED Szolgáltató Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 13.
cégjegyzékszám:
…………………………….,
adószám:
……………………….)
képviseletében: Dr. Beck Mária Zsuzsanna ügyvezetı, (szül.: Szekszárd, 1954. 01. 23.,
an.:Szélig Klára, Lakcím: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 13.) háziorvos, mint megbízott
(továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és idıpontban az alábbi feltételek mellett:
I.

Általános rendelkezések

1.

Megbízó jelen szerzıdéssel az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény
2/B. §-ában foglaltakra figyelemmel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének …./2012. (….) szekszárdi öh. számú határozata alapján megbízza
Megbízottat, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város VI. sz. felnıtt háziorvosi körzetére
(Szekszárd, Kadarka u. 29.) vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel, mőködtetési
jog birtokában biztosítsa a háziorvosi szolgálatot.

2.

Megbízott kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához elıírt jogszabályi
feltételeknek megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító
képzettséggel. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban:
Egészségbiztosítási Pénztár) által kiadott mőködési engedély másolatát az Egészségügyi
Gondokság rendelkezésére bocsátja.

3.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerzıdés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy
egészségügyi gazdálkodó szervezete keretében a mőködési területén a mindenkor
hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai elıírásoknak megfelelıen ellátja a
háziorvosi feladatokat.

4.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a mőködtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi
tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak
személyesen folytathat.

5.

Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét, és lakosságszámát a szerzıdés 1. sz.
melléklete tartalmazza.

6.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxis jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A mőködtetési jog folytatására jogosult személy,
illetıleg az általa elidegenített mőködtetési jogot megszerzı orvos köteles Megbízó
hozzájárulását kérni Megbízó általi vállalkozó orvosként történı foglalkoztatásához.

7.

Megbízott a tevékenységét az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása alapján,
illetıleg a rendelkezésére álló más források igénybevételével végzi.
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8.

Megbízó jelen feladat-ellátási szerzıdéssel hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott az
Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerzıdést 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 fogorvosi tevékenységrıl szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek
megfelelıen, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi idıpontban – rendelés
céljából – a betegek rendelkezésére állni:
Hétfı:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Páros héten:
Páratlan héten:

13:00 – 16:00
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
8:00 – 12:00

Rendelkezésre állás ideje: rendelési idın kívül naponta 8:00 – 16:00 - ig
3.

Megbízott a háziorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti
képesítéső alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat. Az alkalmazással járó
költségek Megbízottat terhelik.
Megbízott vállalja hogy a rendelıben alkalmazott dolgozók munkaszerzıdésébıl egy
példányt az Egészségügyi Gondnokság részére átad, továbbá vállalja, hogy leendı
asszisztensével olyan szerzıdést köt, amelyben ügyeleti szolgálat ellátására kötelezi.

4.

Megbízott akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján köteles a
helyettesítésérıl gondoskodni. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell
a feladatkörre elıírt képesítéssel és az Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott mőködési
engedéllyel. A helyettesítés költségei a Megbízottat terhelik.
A Megbízott tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idı megváltoztatásával járó
helyettesítéshez – az Egészségügyi Gondnokság elızetes 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.
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Megbízott az ügyeleti szolgálatot a Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti rendelıben
látja el. Megbízott akadályoztatása esetén köteles az ügyeleti szolgálat teljesítésérıl
helyettesítés útján gondoskodni, amelynek költsége a Megbízottat terheli.
6.

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

7.

Megbízott vállalja, hogy a Megbízó részére a tárgyévet követı év június 30-ig évente
beterjeszti pénzügyi és vagyonmérlegét.

8.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben tartozása és egyéb kötelezettségvállalása 60 napon
belül nem kerül kiegyenlítésre, errıl haladéktalanul értesíti Megbízót.

9.

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

10.

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. Megbízó a háziorvosi feladat ellátáshoz Megbízott részére térítésmentes használatba adja,
a tulajdonát képezı Szekszárd, Kadarka u. 29. szám alatti rendelıt a jelen szerzıdés
idıtartamához igazodva.
2. Megbízott a Megbízó tulajdonában lévı helyiséget rendeltetésszerően, a jó gazda
gondosságával köteles használni, a szerzıdés megszőnésekor pedig olyan állapotban
visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai elıírásoknak.
3. Megbízott gondoskodik a helyiségen belüli – szükség szerint felmerülı – karbantartási
munkák elvégzésérıl.
4. A rendelı és a közösen használt helyiségek (váróterem, mosdó) rezsiköltségei (vízdíj,
áramdíj, szemétszállítási díj, főtési díj, telefondíj) Megbízottat terhelik, amelyet a
Megbízott közvetlenül fizet ki a szolgáltatóknak. Megbízott gondoskodik a rendelı
takarításáról és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt háziorvosi rendelı felszerelését a
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet elıírásainak megfelelıen biztosítja, és folyamatosan
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban tartja. A berendezések, eszközök
pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel kapcsolatos költségek viselése a
Megbízottat terheli.
IV.

Záró rendelkezések

1. Jelen feladat-ellátási szerzıdés 2013. január 1-jén lép hatályba.
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2. Jelen szerzıdést felek határozatlan idıre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél hat
hónapos felmondási idıvel szüntetheti meg, amelyet írásban kell a másik féllel közölni.
3. Megbízó a szerzıdést – indoklással – felmondja, ha
a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt
mőködésére vonatkozó elıírásokat,
a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti.
4. Szerzıdı felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerzıdés fennállása
alatt együttmőködnek a háziorvosi szolgálat zavartalan biztosítása érdekében. Jelen
szerzıdésben foglaltak betartását Megbízó ellenırizheti.
5. Szerzıdı felek jelen szerzıdésbıl eredı vitáikat elsısorban peren kívül rendezik, ennek
meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függıen a
Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6. Jelen feladat-ellátási szerzıdést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a …/2012. (…) szekszárdi öh. számú határozatával hagyott jóvá.
7. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységrıl szóló
2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. EüM rendelet,
valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerzıdés 5 egyezı példányban készült, amelyet a szerzıdı felek – átolvasást és
értelmezést követıen – mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írtak alá.
Szekszárd, 2012. ………………………

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Horváth István
polgármester
MEGBÍZÓ

BEZSU-MED Szolgáltató Kft.
Dr. Beck Mária Zsuzsanna
háziorvos
MEGBÍZOTT
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1. számú melléklet

6. számú körzet, Szekszárd, Kadarka u. 29.: Balparászta, dr. Berze Nagy János utca,
Borkombinát, Bor utca, Borkút, Borrév, Dorogi köz, Dülı utca, Elıhegy, Elıhegyi utca,
Ezerjó utca, Ezerjó köz, Faddi-völgy, Fuksz-völgy, Gárdonyi Géza utca, Hidaspetre,
Jobbparászta, Kadarka lakótelep, Kadarka köz, Kadarka utca 74-tıl végig, Kossuth Lajos utca
57-tıl végig, Lisztes völgy, Lıtéri köz, Martos Flóra utca, Mocfa, Muskotály utca, Palánki
hegy, Parászta utca, Pince utca, Rizling utca, Rákóczi utca 56-122-ig, Ságvári Endre utca,
Saul-völgy, Szalai-völgy, Szent Mihály dülı, Székely Bertalan utca, Tolnai Lajos utca, Zápor
utca
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