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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2016. (VII. 12.) számú
határozata

közreműködői megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Szatmári Szilárd Attila - Újfehértó Város Önkormányzata)

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ az ART SANO Kft. (személyes közreműködő: Dr. Venyige Gabriella) helyett az
Újfehértó, Bartók Béla utca 20. szám alatt működő központi ügyeleti ellátásba bevonásra
kerülő Dr. Szatmári Szilárd Attila egyéni vállalkozóval (közreműködő orvos: Dr. Szatmári
Szilárd Attila, orvosi nyilvántartási száma: 70137, székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi utca
108.) kötendő közreműködői szerződést a melléklet szerint jóváhagyja. A közreműködőt
az ügyeleti szolgálat ellátásáért 12 órás ügyelet után bruttó 40.000- forint/alkalom illeti
2./ az ügyeleti szolgálat ellátásáért járó díj fedezetét az önkormányzat mindenkori
költségvetésében biztosítja.
3./ felhatalmazza a polgármestert a közreműködői szerződés aláírása.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
polgármester

A határozatról értesül:
1./ Dr. Szatmári Szilárd Attila
2./ Polgármesteri Hivatal (Igazgatási Osztály, Pénzügyi Osztály)
3./ Irattár

Dr. Szűcs Andrea
jegyző

Melléklet a 127/2016. (VII. 12.) számú határozathoz
KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS
mely létrejött – egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244, Újfehértó
Szent István út 10; adószáma: 15732475-2-15; törzskönyvi azonosító szám: 732473; KSH
szám: 15732475-8411-321-15) képviseli: Nagy Sándor polgármester) mint közreműködést
igénybe vevő szolgáltató (a továbbiakban: Közreműködést igénybe vevő),
másrészről
neve: Dr. Szatmári Szilárd Attila egyéni vállalkozó (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi
utca 108., adószáma: 67710225-1-29, KSH statisztikai számjel: 67710225-8610-231-09,
egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 50637520, képviseli: Dr. Szatmári Szilárd Attila,
személyesen közreműködő: Dr. Szatmári Szilárd Attila, orvosi pecsétszáma: 70137), mint
közreműködő (továbbiakban közreműködő),
(a továbbiakban együttesen Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:
1.A Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló többször
módosított 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja értelmében
közreműködő közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély
és felelősségbiztosítási szerződés birtokában-a saját tulajdonában vagy
használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa
foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő
szolgáltató betegek észére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt
egészségügyi szolgáltatást.
1. A Felek rögzítik, hogy a Közreműködést igénybe vevő működteti
Újfehértó Város közigazgatási területén - mint ellátási területen központi ügyeleti
ellátást (szakmakód: 4601), melyre nézve rendelkezik a szükséges, érvényes és
hatályos engedélyekkel.
A jelen szerződés tárgya
2. A Közreműködő a jelen szerződéssel kötelezettséget vállal arra, hogy a
Közreműködést igénybe vevő háziorvosi központi ügyeleti munkájában ellátja az
orvosi feladatokat.
3. A közreműködő és a közreműködést igénybevevő együttesen biztosítja a háziorvosi
központi ügyeleti ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az alábbiak
szerint.
a) A Közreműködést igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy az előző
pontban körülírt ügyeleti időszakokra az ügyelethez biztosít a Közreműködő
részére szolgálati gépkocsit gépkocsivezetővel.
b) Az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszer, kötszer és jogszabályokban
meghatározott valamennyi egyéb szakmai anyag beszerzéséről a Közreműködő
köteles gondoskodni és köteles biztosítani az általa ellátott ügyeleti időszakra a
szükséges eszközöket és anyagokat.
c) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent említett minden
időszakra az egészségügyi szakdolgozókról gondoskodik.

d) A Közreműködést igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az
ügyeleti helyiséget rezsivel, 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
kötött megállapodás szerint az OMSZ végzi.
A Közreműködő kötelezettségei
4. A Közreműködő a központi ügyeleti orvosi feladatokat a szükséges, érvényes és
hatályos hatósági engedélyek birtokában, az abban szereplő tartalom szerint, látja
el.
5. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Szatmári
Szilárd Attila orvost, mint közreműködőt háziorvosi központi orvosi ügyelet
ellátásával.
6. A Közreműködő az orvosi feladatokat a hatályos jogszabályoknak, szakmai
szabályoknak és protokolloknak, valamint az Ügyeleti Szabályzatnak megfelelően
látja el.
7. A Közreműködő az ügyeleti orvosi feladatokat a Közreműködést igénybe vevő
által összeállított Ügyeleti Beosztás szerinti időben, az Újfehértó Bartók Béla utca
20. szám alatti ügyeleti épületben látja el.
8. A Közreműködő háziorvosi központi ügyletbe történő beosztásának feltétele a 2.
pont szerinti engedélyek, valamint érvényes és hatályos felelősségbiztosítási
szerződés megléte, melynek hitelesített másolatát köteles a Közreműködő a
Közreműködést igénybe vevőnek leadni.
9. A Közreműködő a háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása során vállalja,
hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek ellátását a vele
munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló, jogszabályban
előírt képesítési feltételekkel rendelkező asszisztenciával biztosítja, illetve
gondoskodik a jogszabályban előírt egészségügyi szakdolgozóról. A Közreműködő
az ügyeletben lévő, illetve más egészségügyi dolgozóval a gyors, szakszerű ellátás
biztosítása érdekében együttműködni köteles, valamint köteles az előírt
adminisztrációt pontosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetni.
10. Az ügyeletre beosztott a Közreműködő orvos akadályoztatása esetén - jelentési
kötelezettség mellett - maga gondoskodik helyettesítéséről, ha ez nem lehetséges,
akkor az ügyelet működtetője köteles gondoskodni a helyettesítésről.
11. Az ügyeletet teljesítő Közreműködő feladatai különösen:
a) orvosi ellátásban részesíti
− a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet,
− hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget,
sérültet,
− heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos
gyógykezelésre szoruló beteget;
b) gondoskodik
− a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról,
szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról,
− szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról.

c) hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt
kiadja a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj
megfizetését követően a sérültnek;
d) hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot
végez, véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb
szükséges vizsgálatokat végez;
e) rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést
megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a
helyszínen a mentés irányítását át nem veszi;
f) ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat.
g) gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást
kapjon az általa nyújtott ellátásról,
h) ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe
utal.
12. A Közreműködő a Közreműködést igénybe vevő által biztosított tárgyi eszközöket
köteles rendeltetésszerűen és a szükséges mértékben használni. A rendeltetésellenes
vagy szerződésellenes használat miatt keletkező kárt a Közreműködő köteles
megtéríteni.
13. A Közreműködő kijelenti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mint
Finanszírozó ellenőrzésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit ismeri, azokat
magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra,
hogy a Finanszírozó számára biztosítja mindazokat az ellenőrzési jogokat, amelyek a
Finanszírozót a vele szerződött Szolgáltatóval (Újfehértó Város Önkormányzata)
szemben megilletik, és teljesíti mindazokat a kötelezettségeket, melyek a szerződött
Szolgáltatót a Finanszírozóval szemben az ellenőrzés során terhelik. A Közreműködő
az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során köteles a szerv
rendelkezésére állni, azzal együttműködni, és biztosítani a jogszabály szerinti
ellenőrzési tevékenységek elvégzését.
14. A Közreműködő az egészségügyi államigazgatási szerv által végzett ellenőrzések
során köteles a szerv rendelkezésére állni, azzal együttműködni, és biztosítani a
jogszabály szerinti ellenőrzési tevékenységek elvégzését.
15. A közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra
vonatkozó szabályok:
a)
A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a
Közreműködést igénybevevő által biztosított eszközöket, beleértve ebbe az
ügyeleti gépkocsit is, kizárólag az ügyeleti egészségügyi ellátás biztosítására
használja. A Közreműködést igénybevevő által biztosított eszközök, tárgyi
eszközök nem szerződésszerű használatából eredő hiány vagy kár veszélyét
teljeskörűen a Közreműködő viseli.
b)
A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy teljes
felelősséggel tartozik az orvosi ügyelet ideje alatt végzett tevékenységért, az
ügyeletet ellátó Közreműködő, az esetlegesen helyette eljáró ügyeletes
orvos és a munkájukat segítő egészségügyi dolgozó tevékenységéért.
c)
A Közreműködő felelős minden olyan kár megtérítéséért,
amelyet a szerződés tárgyát képező szolgáltatás végzése során a
Közreműködést igénybevevőnek, vagy harmadik félnek okozott, függetlenül
attól, hogy a kárt a harmadik fél a Közreműködést igénybevevővel szemben
kívánja-e érvényesíteni.

16. A Közreműködő felel azért, hogy betartja a tevékenység végzésére vonatkozó
jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat. A közreműködő a
tevékenység végzése során a szakmai hierarchiában alatta lévő személyeknek
szakmai utasítást adhat. A szakmai hierarchiában felette álló személyek számára
szakmai utasítást adhatnak. Ezen utasítási jogok munkáltatói utasításokat nem
foglalnak magukba, céljuk a szakmai szabályok maradéktalan érvényesülése és a
betegellátás biztonságos működése."
17. A Közreműködő kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya
megőrzését, az azokban bekövetkező hiány vagy kár veszélyét a Közreműködő
viseli.
18. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az előzetesen egyeztetett és
elkészített ügyeleti beosztás szerint
a) hétköznap du. 19 órától másnap reggel 7 óráig
b) hétvégén péntek du. 19 órától hétfő reggel 7 óráig, továbbá
c) hétköznapra eső munkaszüneti napon a hétvégének megfelelően a háziorvosi
központi orvosi ügyeletet lát el a 4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 20. szám alatti
orvosi rendelőben. "
19. A Közreműködő vállalja, hogy az ügyeletben felhasznált gyógyszerekről,
kötszerekről, vegyszerekről pontos, naprakész, a jogszabályi előírásoknak megfelelő
nyilvántartást vezet.
A Közreműködést igénybe vevő kötelezettségei
20. A Közreműködést igénybe vevő gondoskodik arról, hogy Közreműködő az
Ügyeleti Beosztást időben megismerje.
21. A Közreműködést igénybe vevő a szerződésszerű feladatellátásáért a jelen
szerződés 23. és 24. pontjai szerint teljesíti a Közreműködőnek járó díjazást.
Díjazás, fizetési feltételek
22. A Közreműködőt az ügyeleti szolgálat ellátásáért 12 órás ügyelet után bruttó 40.000.Ft/alkalom, azaz bruttó Negyvenezer forint alkalmanként díjazás illeti meg, melyet a
Közreműködést igénybevevő havonta a számla keltét követő 15 napon belül utal át a
Közreműködő által leadott és a Közreműködést igénybe vevő által befogadott számla
ellenében. A díj HUF-ban értendő.
23. A számlát Újfehértó Város Önkormányzata részére kell kiállítani és megküldeni (4244
Újfehértó, Szent István út 10.). A hatályos jogszabályoknak megfelelő számla
elkészítéséért a Közreműködő felelős. A Közreműködést igénybevevő a Közreműködő
által a tárgyhót követő hónap 15. napjáig 1 példányban kiállított és a Közreműködést
igénybevevő által befogadásra került számla ellenértékét a kiállítás keltét követő
tizenöt napon belül a Közreműködőnek a befogadott számlán szereplő bankszámlájára
átutalással teljesíti.
A jelen szerződés megszűnése
24. A jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával a
következő naptári hónap utolsó napjával, indokolás nélkül felmondhatja. A
felmondás nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti a Közreműködést igénybe
vevő által biztosítandó folyamatos ellátást.

25. A Közreműködést igénybe vevő a jelen szerződést indokolással, azonnali hatállyal
egyoldalúan felmondhatja, ha Közreműködő szerződéses kötelezettségét írásbeli
felszólítás ellenére sem, vagy nem megfelelően, illetve késedelmesen teljesíti. Az
azonnali hatályú felmondás nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti a
Közreműködést igénybe vevő által biztosítandó folyamatos ellátást.
Vegyes rendelkezések
26. A jelen szerződés - a közreműködő által beszerzendő szükséges engedélyek jogerőre
emelkedésének napján, de leghamarabb 2016. augusztus 1. napján – lép hatályba,
és határozatlan időre szól.
27. A jelen szerződés csak a Felek egybehangzó akarat elhatározása esetén, írásban
módosítható. Az egyoldalú szerződésmódosítás semmis.
28. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményben bekövetkezett
változást a Felek haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni.
29. A Közreműködő további közreműködői szerződést nem köthet, kivéve, ha a
közreműködő által igénybe vett közreműködő személyesen nyújt szolgáltatást.
30. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződést évenként egy alkalommal, az önkormányzati
költségvetés elkészítésekor felülvizsgálják, és a finanszírozási feltételek változása
esetén módosítják.
31. Amennyiben a jogszabályok változása, vagy más körülmények indokolják, a jelen
szerződés közös megegyezéssel történő módosításának, illetve megszüntetésének is
helye lehet.
32. A Feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos
bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított harminc napon belül nem
lehetséges, a Felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére
hatáskörtől függően a Nyíregyházi Járásbíróság vagy a Nyíregyházi Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
33. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a vonatkozó egészségügyi
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
34. A Felek a jelen szerződést az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló többször módosított
96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 12. §-a alapján kötötték.
A jelen szerződés négy mindenben egyező példányban készült, melyből három példány a
Közreműködést igénybe vevőt, egy példány a Közreműködőt illet meg.
A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt, Újfehértó 2016. július 12.

……………………………………
jogi ellenőrzés
……………..

……………………………………
pénzügyi ellenjegyzés
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……………………………………
Újfehértó Város Önkormányzata mint

……………………………………

Közreműködést igénybevevő képviseletében
Nagy Sándor polgármester
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