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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2016. (VII. 20.) számú
határozata
a háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
(Dr. Gál Tünde - Dr. Pethő Andrea - Újfehértó Város Önkormányzata)

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ az ügyeleti feladatellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében hozzájárul
ahhoz, hogy a központi ügyeleti ellátásba a PethoMed Bt. (székhely: 4244 Újfehértó,
Bartók Béla utca 20., adószám: 25074255-1-15, személyes közreműködő: Dr. Pethő Andrea,
orvos nyilvántartó száma: 68958) helyett Dr. Gál Tünde egyéni vállalkozó (székhely: 4032
Debrecen, Martonfalvi utca 1. 4.em/10., adószám: 67699913-1-29, közreműködő orvos: Dr.
Gál Tünde, orvos nyilvántartási száma: 79100) bevonásra kerüljön az önkormányzattal
kötött közreműködői szerződés alapján.
2./ az Újfehértó Város Önkormányzata, a PethoMed Bt. (székhely: 4244 Újfehértó, Bartók
Béla utca 20., személyes közreműködő: Dr. Pethő Andrea, orvos nyilvántartó száma: 68958)
és Dr. Gál Tünde egyéni vállalkozó (személyes közreműködő: Dr. Gál Tünde, orvos
nyilvántartási száma: 79100) között a Dr. Pethő Andrea háziorvos ügyeleti feladatainak
ellátásában történő részvételhez kapcsolódóan kötendő háromoldalú megállapodást a
melléklet szerint jóváhagyja.
3./ felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírása.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
polgármester

A határozatról értesül:
1./ Dr. Gál Tünde, Dr. Pethő Andrea
2./ Polgármesteri Hivatal (Igazgatási Osztály, Pénzügyi Osztály)
3./ Irattár

Dr. Szűcs Andrea
jegyző

Melléklet a 132/2016. (VII. 20.) számú határozathoz

Megállapodás
amely létrejött Újfehértó Város Önkormányzata 4244. Újfehértó, Szent István út 10. sz.
székhelyű egészségügyi alapellátásért felelős szerv (továbbiakban önkormányzat, képviseli
Nagy Sándor polgármester;
PethoMed Bt. (személyes közreműködő neve: Dr. Pethő Andrea orvos) székhely: 4244
Újfehértó, Bartók Béla utca 20., Cégjegyzékszám: Cg. 15-06-095213, KSH statisztikai
számjel: 25074255-8621-117-15, adószáma: 25074255-1-15, Orvosi pecsétszám: 68958),
mint egészségügyi szolgáltató, (továbbiakban egészségügyi szolgáltató) képviseli: Dr. Pethő
Andrea
és Dr. Gál Tünde egyéni vállalkozó (székhely: 4032 Debrecen, Martonfalvi utca 11.
4.em./10. szám, nyilvántartási száma: 50622203, adószáma: 67699913-1-29, KSH statisztikai
számjel: 67699913-8621-231-09, személyesen közreműködő: Dr. Gál Tünde, orvosi
pecsétszáma: 79100), mint közreműködő (továbbiakban közreműködő) képviseli: Dr. Gál
Tünde
(együtt: felek) között Újfehértó Város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyában alulírott
napon és helyen a következő feltételek mellett:

1.) A felek megállapítják, hogy a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel feladat- ellátási
szerződés keretében ellátja a háziorvosi szolgáltatást a I. számú háziorvosi körzetben.
2.) A szolgáltató a központi ügyeleti ellátásban nem kíván részt venni, ezért az ügyeleti ellátás
zavartalan megoldására az önkormányzat a szolgáltató által megjelölt közreműködőt az
ügyeleti ellátásba közreműködői szerződés alapján bevonja.
3.) A szolgáltató nyilatkozik, hogy a területi ellátási kötelezettségére tekintettel vállalja, hogy
amennyiben a közreműködő a közreműködői szerződésben vállalt feladatának bármely okból
nem tesz eleget, akkor az ügyeleti ellátással kapcsolatos minden kötelezettség a szolgáltatót
fogja terhelni. Ezen kötelezettsége keretében a szolgáltató köteles az ügyeleti szolgálat praxis
jogon történő ellátására és terheli a közreműködő tevékenysége során az ügyelettel
kapcsolatban felmerülő és máshonnan meg nem térülő kár összege.
4.) A felek tudomásul veszik, hogy a közreműködői szerződés megkötésének a hatályba
lépésének a feltétele a jelen megállapodásban foglaltaknak felek általi kölcsönös elfogadása és
aláírása nélkül nem lép hatályba.
A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt három példányban
jóváhagyólag aláírták, melyből egy- egy példány a feleket illet meg.
Újfehértó, 2016. július 20.
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