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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 30-án megtartott
rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2014. (X. 30.) számú
határozata

területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetéséről szóló
feladatellátási szerződés és háziorvosi központi orvosi ügyeleti feladat ellátására
megbízási szerződés jóváhagyásáról
(Dr. Pethő Andrea)

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ - amennyiben dr. Fekete Andrásné ( Dankó Margit) (4244. Újfehértó, Szent István út 26.)
szám alatti lakos, és dr. Pethő Andrea, 4400. Nyíregyháza, Ferenc krt. 16. 4/12. szám alatti
lakos háziorvosok között a dr. Fekete Andrásné ( Dankó Margit) tulajdonát képező
150090237 számú ÁNTSZ kódú felnőtt háziorvosi praxisjog adásvétele tárgyában szerződés
jön létre –
az 1. és 2. számú melléklet szerint területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat
működtetésére feladatellátási szerződést valamint a háziorvosi központi orvosi ügyeleti
feladat ellátására megbízási szerződést köt Dr. Pethő Andreával (4400 Nyíregyháza, Ferenc
krt. 16. 4/12. szám, orvos nyilvántartó száma: 68958.).
2./ a mellékelt területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetéséről szóló
feladatellátási szerződést és a háziorvosi központi orvosi ügyeleti feladat ellátására a
megbízási szerződést jóváhagyja, amelyek aláírására az 1. pontban foglalt feltételek
teljesülése esetén felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
polgármester

Határozatról értesülnek:
1./ Dr. Pethő Andrea

Dr. Szűcs Andrea
jegyző

2./ Polgármesteri Hivatal (Településüzemeltetési Centrum, Kincstár)
3./ Irattár
1. számú melléklet a163/2014. (X. 30.) számú határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetésére
mely létrejött – egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244 Újfehértó,
Szent István út 10, adószám; statisztikai számjel: ) képviseletében - – Nagy Sándor
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről: a ………………………….(képviselő: ……; székhelye:…...; telephely: …...;
cégjegyzékszám:…………….., adószám: ……; a szolgáltatást nyújtó orvos: ….), mint a
háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi
Szolgáltató) között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben:

1.) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott kötelező feladatkörében, valamint az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ában részletezett feladat- és hatáskörében állapította
meg a település háziorvosi ellátási körzeteit.
2.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az
Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi
szolgáltatást – a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően – Újfehértó….. számú
háziorvosi körzetében biztosítja, az 1.számú melléklet szerinti utcajegyzék szerint.
a) az Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 1. § (1)
bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget elvállalja.
3.) Az Egészségügyi Szolgáltató – folyamatosan nyújtott gyógyító tevékenység keretében –
köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzat működési területén, annak …..
számú körzetébe tartozó betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai szabályok szerint
színvonalasan kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, jelentési
kötelezettségének eleget tenni, továbbá bármely személyt köteles a sürgősségi betegellátás
szabályainak megfelelően ellátni.
4./ Háziorvos kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges hatósági engedélyeket a
szerződés hatályba lépéséig megszerzi és nyilatkozik, hogy a jogszabályban rögzített szakmai
feltételekkel rendelkezik. A háziorvosi ellátást a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai
szabályoknak megfelelően biztosítja, valamint érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.
5.) Az Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi teendőket csak személyesen,
……………………. háziorvos útján láthatja el – kivéve indokolt akadályoztatását. Az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a háziorvos a munkavégzésben akkor
akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy

gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával
összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.
A helyettesítésre a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott előírások
irányadóak, a háziorvos helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – az
Egészségügyi Szolgáltató maga gondoskodik.
a) az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő orvosként az OEP szerződésben nevesített
…………………….., …….. …………… két orvost bízhatja meg (megbízás: 2. számú
melléklet). E két orvos akadályoztatása esetén alkalmazhat olyan 3. személyt helyettesítésre,
aki ugyancsak jogosult a háziorvosi tevékenység gyakorlására.
b) az Egészségügyi Szolgáltató a 48 órát meghaladó helyettesítési megbízásról – a helyettes
megnevezésével és jogosultságának igazolásával – az Önkormányzatot 30 nappal előtte
írásban (ha ez nem lehetséges, legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor azonnal) értesíti,
megjelölve a helyettesítés okát, helyét, kezdő időpontját, a rendelési időt, valamint a
helyettesítés befejező időpontját.
c) A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az ellátást igénybe vevőknek minél
kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz az Egészségügyi Szolgáltató rendelési idejében és
rendelőjében történjen.
d) A 30 napot meghaladó távollét esetén az Egészségügyi Szolgáltató ezt köteles az
Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak
(a továbbiakban: OEP) bejelenteni.
6.) Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó
kötelezettségeinek teljesítését a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses
jogviszonyban álló jogszabályban előírt képesítési feltételekkel rendelkező, asszisztenciával
biztosítja. Az Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a jogszabályban előírt egészségügyi
szakdolgozóról.
7.) Az Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására kapott ÁNTSZ
engedély és orvosi felelősségbiztosítás mellett gyakorolhatja, a mindenkori jogszabályi
előírások szerint, a szakmai és etikai szabályoknak megfelelően.
8.) Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja továbbá, hogy Újfehértó területén a sürgősségi
központi és hétvégi ügyeleti szolgálat ellátásában, a rendszeres felnőtt ügyeletben részt vesz.
Ezen feladat ellátásáról az Önkormányzattal külön szerződésben megállapodik.
9.) A Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül –
figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult szokásokra, a
háziorvos heti munkaideje heti 40 órában (napi 8 óra) határozzák meg, mely magában
foglalja a háziorvos rendelőben történő gyógyító betegellátást és a rendelkezésre állási időt –
a rendelés idejét az alábbiak szerint határozzák meg:
a)
Hétfő: …………..
Kedd: …………..
Szerda:
……………
Csütörtök:
……………
Péntek: ……………
b) a rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az Önkormányzat

hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi, az Egészségügyi Szolgáltató a rendelési időt
tartalmazó közleményt a rendelőhelyiségre kihelyezett cégtáblán vagy mellette, a bejárati
ajtónál, illetve a váróhelyiségben jól látható helyen kifüggeszti.
c) a jelen szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés
után, az Önkormányzat jóváhagyásával lehet. Ellátási érdekből – az ÁNTSZ-szel és a
Kamarával történt egyeztetés után – az Önkormányzat is kezdeményezheti a rendelési idő
változtatását, amit az Egészségügyi Szolgáltató köteles elfogadni.
10.) Az Egészségügyi Szolgáltató – figyelemmel a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdésében, illetve a 2. § (2) és (8) bekezdésében maghatározott előírásokra – az OEP által
nem finanszírozott háziorvosi ellátásokról és azok térítési díjairól szóló tájékoztatókat a
váróhelyiségben jól látható helyen kifüggeszti.
11./ A háziorvos kötelezi magát arra, hogy az egészségbiztosítási alap kezelőjével
finanszírozási szerződést köt. A feladatellátás pénzügyi alapja ezen finanszírozási szerződés
szerinti összeg. A felek rögzítik, hogy a finanszírozásra vonatkozó feltételeket a Megbízott és
az Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött külön szerződés tartalmazza.
12.) Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy
a) amennyiben az Önkormányzat a törvényes jogkörében eljárva, és a vonatkozó szakmai
előírásokat megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől
számított 15 napon belül köteles a finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezni;
b) új körzethatár megállapítása és új körzet kialakítása az Önkormányzat hatáskörébe
tartozik, ilyen döntést az Önkormányzat csak az érintett háziorvost előzetesen tájékoztatva
hozhat, de az Egészségügyi Szolgáltató a döntést köteles elfogadni.
13.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, az Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a
települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál
figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott
egy éves összeget.
14.) Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a háziorvosi körzet működésével
kapcsolatos valamennyi költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló
Egészségügyi Szolgáltatót terheli.
15.) Az Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi rendelést az Önkormányzat többségi
tulajdonában álló, 4244 Újfehértó Bartók Béla utca 20. szám alatti orvosi rendelőben látja el,
(Újfehértó, belterület 272/4 hrsz.). A rendelő – a mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő
– berendezésének, felszerelésének biztosítását az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, ő
gondoskodik azok folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, felújításáról
és pótlásáról. Az Egészségügyi Szolgáltató feladata a rendelő – mindenkori szakmai
előírásoknak megfelelő –eszközeinek beszerzése, berendezésének, felszerelésének biztosítása
és folyamatos karbantartása, a veszélyes hulladék elszállítása.
Az épület használatával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kötelezettségeket az
Egészségügyi Szolgáltató és az épület tulajdonosa kölcsönös megállapodás keretében
egymással rendezik

a) Az Egészségügyi Szolgáltató felújítást, átalakítást, korszerűsítést, bővítést csak az ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.
16.) Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről az Önkormányzat által
meghatározott szempontok szerint évente beszámol Újfehértó Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása nem az Önkormányzat feladata. Az orvos
tevékenységének szakmai felügyeletét az ÁNTSZ felügyelő szakfőorvosai látják el. A jelen
szerződésben foglaltaknak megtartását az Önkormányzat részéről a polgármester, a jegyző,
illetve írásos megbízásuk alapján az Önkormányzat megbízott tisztségviselője jogosult
ellenőrizni, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon.
kapcsolattartásra
kijelölt
18.)
Az
Önkormányzat
részéről
személy:………………………………………………………………………………………...)
19.) A jelen határozatlan időre megkötött szerződést a Szerződő Felek jogszabályok keretei
között, közös megegyezéssel írásban módosíthatják, felmondhatják, illetve megszüntethetik.
20.) a) A jelen szerződést a Szerződő Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos
megjelölésével, a másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása miatt,
illetve, amennyiben bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen
szerződésszegő, illetve jogszabályellenes magatartással a hozzá a másik szerződő fél által
ajánlott levél formájában eljuttatott írásbeli felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül
nem hagy fel, illetve a jogellenes állapotot nem szünteti meg.
b) Amennyiben a jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, illetve a jogszabálysértő
vagy szerződésszegő magatartás súlyossága esetén, a felmondás azonnali hatályú is lehet. Az
Önkormányzat továbbá azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést a 21.) pontban
meghatározott okok esetén.
c) Mindkét szerződő fél jogosult a jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel a másik
félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani, azzal, hogy a Szerződő Felek a felmondási
idő alatt is kötelesek a jelen szerződésben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott kötelezettségeiket, feladataikat ellátni.
d) A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok annyiban
alkalmazandók, amennyiben nem állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó
hatályos jogszabályokban foglaltakkal, illetve az Egészségügyi Szolgáltató kárára nem térnek
el azoktól.
e) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő felmondása,
illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy
jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.
21.) Az Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja az Egészségügyi
Szolgáltató közreműködését az ellátásból, ha jogerősen
- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki;
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából;
- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai engedélyét;

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató ÁNTSZ Működési engedélyét.
Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik, melynek
finanszírozását az OEP Alapból biztosítja.
22.) A Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt
finanszírozási szerződést, vagy az megszűnik, illetve az Egészségügyi Szolgáltatótól a
működtetési jogot visszavonják, vagy azt az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés
nélkül elidegeníti, ez a szerződés is egyúttal hatályát veszti.
Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a
működtetési jog megszerzője a vevő jogán nem léphet automatikusan a jelen szerződéses
jogviszonyba Egészségügyi Szolgáltatóként.
23.) A Szerződő Felek a jelen szerződést haladéktalanul, írásban módosíthatják, ha a jelen
szerződésben foglaltakra a vonatkozó jogszabályok változása kihat.
24.) A jelen feladat-ellátási szerződés 2015. január 1. napjától hatályos, és határozatlan
időtartamra jön létre. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy egészségügyi
szolgáltató a feladat ellátásához szükséges hatósági engedélyeket 2014. december 31-ig
beszerezze és az egészségbiztosítási alap kezelőjével finanszírozási szerződést kössön.
25.) A Szerződő Felek a köztük felmerülő jogvitát elsősorban békés úton, peren kívül
kívánják egymás között rendezni. Amennyiben a kezdeményezéstől számítva 30 napon belül
ez nem lehetséges vagy az eredményes személyes tárgyalásra más okokból nincs már
lehetőség, a kezdeményezett bírósági eljárásban – a Polgári Perrendtartás szabályaihoz
igazodva – a tevékenység gyakorlásának helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
26.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi ellátásra, annak
finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.
27.) A jelen szerződést érintő bármilyen körülményben bekövetkezett változást a Szerződő
Felek haladéktalanul kötelesek egymás irányába írásban jelezni. Az ennek elmulasztásából
eredő károkért, jogkövetkezményekért a mulasztó fél teljeskörű felelősséggel tartozik.
28.) A jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melynek kettő eredeti aláírt példánya az
Egészségügyi Szolgáltatót, kettő eredeti aláírt példánya az Önkormányzatot illeti meg.
29.) A jelen szerződést Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 163/2014.
(X. 30.) számú határozatával elfogadta.
A jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
Újfehértó, 2014 ……………...
Újfehértó Város Önkormányzata
képviseletében
Nagy Sándor polgármester
P. H.

………………………………………

xxxxx
egészségügyi szolgáltató képviseletében
xxxxx
P. H.

…...........................................
háziorvos

2. számú melléklet a 163/2014. (X. 30.) számú határozathoz
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről:
Újfehértó Város Önkormányzata
székhely: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10,
adószám: 15732475-2-15,
statisztikai számjel:15732475-8411-321-15,
bankszámlaszám:
képviseli: Nagy Sándor polgármester
mint megbízó (továbbiakban: megbízó),
másrészről
Cég neve:
képviselő:
székhelye:
telephely:
cégjegyzékszám
KSH törzsszám:
Működési engedély szám
Szolgáltató egyedi azonosítója:
másrészről
Bankszámlaszáma:
Vagy
Név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcím:.
Adószám:
Vállalkozói igazolvány száma:
Orvosok Országos Nyilvántartási száma:
Bankszámlaszáma:
mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen szerződés alapján megbízza
a megbízottat Újfehértó területére vonatkozó a háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátásával,
amely háziorvosi központi orvosi ügyeleti feladatokat Dr. …............................ látja el
személyesen.
2. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az elkészített ügyeleti beosztás szerint
- hétköznap du. 19 órától másnap reggel 7 óráig
- hétvégén péntek du. 19 órától hétfő reggel 7 óráig, továbbá
-hétköznapra eső munkaszüneti napon a hétvégének megfelelően

háziorvosi központi orvosi ügyeletet lát el a 4244 Újfehértó, Bartók Béla utca 20. szám alatt
lévő ügyeleti épületben.
3. A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az előző pontban körülírt ügyeleti időszakokra
az ügyelethez a megbízott részére terepjáró szolgálati gépkocsit biztosít, gépkocsivezetővel.
4. Az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszer, kötszer és jogszabályokban meghatározott
valamennyi egyéb szakmai anyag beszerzéséről a megbízott köteles gondoskodni, és köteles
biztosítani az általa ellátott ügyeleti időszakra a szükséges eszközöket és anyagokat.
5. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fent említett minden időszakra az
egészségügyi szakdolgozókról gondoskodik.
6. A megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízott a folyamatos ügyeleti ellátást
helyettesítéssel
dr. …………………………………………
pecsétszám: ……………
Orvosok Országos Nyilvántartási száma:……..
személyében biztosítja.
A helyettesítő személye csak a megbízó kifejezett írásbeli hozzájárulásával változhat. A
helyettesítésre a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott előírások irányadóak, a helyettesítésről –
beleértve annak pénzügyi feltételeit is – a megbízott maga gondoskodik.
7. A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az ügyeleti helyiséget berendezéssel,
felszereltséggel, valamint műszerezettséggel együtt. 2013. február 1-től az egészségügyi
ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseivel kapcsolatban a központi
ügyelet diszpécserszolgáltatás ellátását az Országos Mentőszolgálattal (továbbiakban: OMSZ)
kötött megállapodás szerint az OMSZ végzi.
8. A megbízottat a jelen szerződés szerinti központi ügyeleti ellátásért ügyeleti díjazás illeti
meg, melynek összege magában foglalja az ügyeletet végző megbízott díjazását és az
egészségügyi szakdolgozó díjazását.
9. A megbízottat az ügyeleti szolgálat szerződés- és jogszabályszerű ellátásáért -12 órás
ügyeleti szolgálat ellátása esetén- bruttó 35.000.-Ft/alkalom -azaz bruttó harmincötezer forint
alkalmanként- megbízási díj illeti meg, amely összeget a megbízó a tárgyhónapot követő
hónapban utal át a megbízott részére a megbízott által kiállított számla ellenében.
10. A megbízott vállalja, hogy az ügyeletben felhasznált gyógyszerekről, kötszerekről,
vegyszerekről pontos, naprakész nyilvántartást vezet.
11. A megbízott kötelezettséget és felelősséget vállal arra, hogy a megbízó által biztosított
felszereléseket, tárgyi eszközöket, beleértve ebbe a szakmai anyagokat és az ügyeleti
gépkocsit is, kizárólag az ügyeleti ellátás biztosítására használja.
12. A megbízott teljes anyagi, büntetőjogi, munkajogi és egyéb felelősséget vállal az orvosi
ügyelet ideje alatt végzett tevékenységéért, esetleges mulasztásaiért az ügyeletet ellátó

megbízott, az esetlegesen helyette eljáró ügyeletes orvos és a munkájukat segítő
egészségügyi dolgozó tevékenységéért, esetleges mulasztásáért.
13. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést évente legalább egy alkalommal, az
önkormányzati költségvetés elkészítésekor felülvizsgálják, és a finanszírozási feltételek
változása esetén módosítják.
14. A jelen szerződés 2015. január 01. napjától hatályos, és határozatlan időtartamra jön létre.
15. A szerződés megszűnése:
I. A jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben
a) a háziorvos működtetési joga bármilyen okból megszűnik,
b) a háziorvos az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi
feltételnek nem felel meg,
c) a háziorvos működési engedélye visszavonásra kerül.
d) háziorvos a szerződésben vállalt feladatának ellátására alkalmatlanná válik, orvosi
hivatása gyakorlásától az illetékes hatóság vagy bíróság eltiltotta.
II. A jelen szerződést a Szerződő Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos
megjelölésével, a másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása miatt,
illetve, amennyiben bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen
szerződésszegő, illetve jogszabályellenes magatartással a hozzá a másik szerződő fél által
ajánlott levél formájában eljuttatott írásbeli felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül
nem hagy fel, illetve a jogellenes állapotot nem szünteti meg.
III. Amennyiben a jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, illetve a jogszabálysértő
vagy szerződésszegő magatartás súlyossága esetén, a felmondás azonnali hatályú is lehet.
IV. Mindkét szerződő fél jogosult a jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel a másik
félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani, azzal, hogy a szerződő felek a felmondási
idő alatt is kötelesek a jelen szerződésben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott kötelezettségeiket, feladataikat ellátni.
V. Amennyiben a jogszabályok változása, vagy más körülmények indokolják, a jelen
szerződés közös megegyezéssel történő módosításának, illetve megszüntetésének is helye
lehet, amely módosítás, illetve megszüntetés kizárólag írásban, a szerződő felek közös
megegyezése esetén érvényes.
VI.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő felmondása,
illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy
jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.

16. A megbízott felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a szerződés tárgyát képező
ügyeleti ellátás végzése során, vagy azzal összefüggésben a megbízónak, vagy harmadik
személynek okozott, függetlenül attól, hogy a kárt a harmadik fél a megbízóval szemben
kívánja érvényesíteni.
17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
háziorvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
18. A jelen szerződést érintő bármilyen körülményben bekövetkezett változást a szerződő

felek haladéktalanul kötelesek egymás irányába írásban jelezni. Az ennek elmulasztásából
eredő károkért, jogkövetkezményekért a mulasztó fél teljeskörű felelősséggel tartozik.
19. A szerződés 4 eredeti példányban készült. A megbízási szerződésben foglaltakat mind a
megbízó, mind pedig a megbízott elolvasás után magukra nézve elfogadják, és ezt
aláírásukkal is megerősítik. A jelen szerződés két eredeti aláírt példánya a megbízót, két
eredeti aláírt példánya a megbízottat illeti meg.
20. A jelen szerződést Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 163/2014.
(X. 30.) számú határozatával elfogadta.

Újfehértó, 2014. ……………………………„.

………………………………………

………………………………………

Újfehértó Város Önkormányzata

xxxxx

mint megbízó képviseletében

mint megbízott képviseletében

Nagy Sándor polgármester

xxxxx

P. H.

P. H.

…...........................................
háziorvos

