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Dr. Takács Enikő egyéni vállalkozóval az egészségügyi alapellátás keretén belül
biztosított iskola-egészségügyi feladat ellátásra irányuló szerződés megkötéséről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ az iskola-egészségügyi feladatellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az
Újfehértó II. számú iskola orvosi körzethez tartozó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a
melléklet szerint szerződést köt 2020. február 01. napjától határozatlan időre Dr. Takács
Enikő egyéni vállalkozó (adószáma: 55779472-1-35, székhely: 4400 Nyíregyháza, Alma utca
7.) gyermekorvossal (a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Takács Enikő).
2./ a feladatellátásért járó megbízási díj fedezetét az iskola-egészségügyi feladatok ellátására
nyújtott NEAK finanszírozásából és az önkormányzat mindenkori költségvetéséből biztosítja.
3./ felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés és az iskolaorvosi rendelő
minimális alapfelszerelései körébe tartozó műszerek, eszközök biztosításáról szóló külön
megállapodás megkötésével kapcsolatos intézkedések megtételére, a határozat melléklete
szerinti feladat-ellátási szerződés és az annak alapján kötendő külön megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Hosszú József
polgármester

Dr. Veres Ildikó
jegyző

A határozatról értesül:
1. Dr. Takács Enikő
2. Polgármesteri Hivatal (Igazgatási osztály, Pénzügyi Osztály)
3. Irattár
Melléklet a 11/2020. (I. 30.) számú határozathoz

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
- egészségügyi alapellátás keretén belül biztosított
iskola-egészségügyi feladatok ellátásáraamely egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István út 10.
szám, törzsszám: 732473, adószám: 15732475-2-15, statisztikai számjel: 15732475-8411321-15, szolgáltató egyedi azonosítója: 013290, képviseletében eljár: Dr. Hosszú József
polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a ……………….. egyéni vállalkozó (székhely: ………………………szám,
nyilvántartási száma……………….., adószáma: …………………………, statisztikai
számjele: ………………., bankszámla száma……………………., képviseli: ……………….,
orvosi pecsétszáma: ……………………..), mint iskola-egészségügyi feladatot ellátó (a
továbbiakban: Szolgáltató),
a továbbiakban együttesen Felek között jött létre az alábbi feltételekkel a megjelölt helyen és
napon.
I. A szerződés tárgya
1.) Az Önkormányzat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés
e) pontja alapján az egészségügyi alapellátás keretében köteles gondoskodni az iskolaegészségügyi ellátásról.
2.) A Felek rögzítik, hogy az II. számú házi gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi
ellátást területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi szolgáltató működteti, mely
tevékenységekre nézve rendelkezik a szükséges, érvényes és hatályos engedélyekkel,
valamint a körzethez kapcsolt iskola-egészségügyi feladat-ellátásra az Önkormányzat
rendelkezik a szükséges, érvényes és hatályos engedélyekkel.
3.) A Felek megállapodnak abban, hogy az I.1. pontban meghatározott önkormányzati feladat
ellátásával – az Iskola egészségügyi ellátás tárgyában jelen megállapodással az Önkormányzat
a II. számú iskola orvosi körzetben megbízza az Egészségügyi szolgáltatót, aki e megbízást
elfogadja.
4.) A Szolgáltató az iskola-egészségügyi feladatokat a II. 1.) pontban megjelölt
intézményekben 2020. február 01. napjától kezdődően látja el.
II. A Szolgáltató feladatai, a feladatellátás személyi és tárgyi feltételei
1.) A Szolgáltató ellátja az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben foglalt vonatkozó előírásoknak megfelelően az iskola-egészségügyi
tevékenységet az alábbi intézmények vonatkozásában:
a.) Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Erkel Ferenc Tagintézmény
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán utca1. és 4244 Újfehértó Debreceni út 10.

b.) Újfehértói Református Óvoda, 4244 Újfehértó, Debreceni út 206.
c.) Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda, 4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2.
2.) A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a jogszabályban rögzített szakmai feltételekkel
rendelkezik, iskola-egészségügyi tevékenységet végezhet, az ellátást a vonatkozó
jogszabályoknak és szakmai szabályoknak megfelelően biztosítja, valamint érvényes
felelősségbiztosítással rendelkezik.
3.) Jelen feladat ellátására kizárólag a Szolgáltató jogosult és köteles, kivéve a betegség és
szabadság idejére, amikor erre jogosult személy helyettesítheti. A helyettesítéséről az
Egészségügyi szolgáltató képviselője maga gondoskodik.
4.) Az ellátás helyszíne: az egyes intézményekben kijelölt rendelő.
5.) Az iskola-egészségügyi ellátást a Szolgáltató a védőnői szolgálattal együttműködve látja
el.
6.) A Szolgáltató köteles az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos valamennyi jelentési
kötelezettségének eleget tenni.
7.) Az Önkormányzat nem felelős az iskola-egészségügyi ellátás során bekövetkezett szakmai
hibákért.
8.) A Szolgáltatónak folyamatosan rendelkeznie kell a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet
4601-es szakma kódjához tartozó, a szolgáltatás nyújtásához előírt működési engedélyhez
szükséges személyi feltételekkel.
9.) Az iskola-egészségügyi ellátást a Szolgáltató heti 3 órában látja el, melyről nyilvántartást
vezet.
III. Önkormányzat feladatai
1.) Az Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 1.
számú mellékletében felsorolt iskolaorvosi rendelő minimális alapfelszerelései közül a II.
pont szerinti bútorzatot biztosítja, valamint a műszaki, technikai felszereltség körébe tartozó –
a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 1. számú melléklete - I. pont szerinti műszereket, eszközöket
külön megállapodás alapján biztosítja a Szolgáltató részére.
IV. A feladat-ellátás díjazása
1.) A Szolgáltatót a jelen szerződés szerinti iskola-egészségügyi feladatok ellátásáért havi
bruttó 56.200-Ft, azaz bruttó ötvenhatezer-kettőszáz forint díjazás illeti meg, melyet az
Önkormányzat havonta a számla keltét követő 15 napon belül utal át a Szolgáltató által
leadott és az Önkormányzat által befogadott számla ellenében. A díj HUF-ban értendő. A
megbízási díj magában foglalja az iskolaorvos, valamint a gyógyszer és gyógyászati
segédeszközökre fordítandó kiadásokat.

A számlát Újfehértó Város Önkormányzata részére kell kiállítani és megküldeni (4244
Újfehértó, Szent István út 10.). A hatályos jogszabályoknak megfelelő számla elkészítéséért a
Szolgáltató felelős. Az Önkormányzat a Szolgáltató által a tárgyhót követő hónap 15. napjáig
1 példányban kiállított és az Önkormányzat által befogadásra került számla ellenértékét a
kiállítás keltét követő tizenöt napon belül a Szolgáltatónak a befogadott számlán szereplő
bankszámlájára átutalással teljesíti.
2.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a megbízási díjon felül a Szolgáltató az iskolaorvosi
feladatok ellátásával kapcsolatban egyéb támogatásra, díjra anyagi vagy egyéb juttatásra az
Önkormányzattól nem tart igényt.
3.) Az Önkormányzat az egészségbiztosítási alap kezelőjével finanszírozási szerződéssel
rendelkezik. A feladatellátás pénzügyi alapja ezen finanszírozási szerződés szerinti összeg.
V. A szerződés módosítása, megszűnése és megszüntetése
1.) A feladat-ellátási szerződés vagy teljesítésének bármely okból való megszűnése nem
eredményezheti az iskola-egészségügyi ellátás veszélyeztetését. A Szolgáltató köteles
rendkívüli felmondás esetén is a jelen szerződésben rögzített, ilyen hiányában addig az
időpontig nyújtani az iskola-egészségügyi ellátást, ameddig az Önkormányzat az iskolaegészségügyi ellátást más módon nem tudja biztosítani.
2.) A Szolgáltató köteles a szerződés megszűnésekor az általa kezelt és nyilvántartott adatokat
hiánytalanul átadni az Önkormányzatnak.
3.) A jelen szerződést a Szerződő Felek jogszabályok keretei között, közös megegyezéssel
írásban módosíthatják, felmondhatják, illetve megszüntethetik. Az egyoldalú
szerződésmódosítás semmis.
4.)
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
tértivevényes/ 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 jogszabálysértő
vagy szerződésszegő magatartás súlyossága esetén, a felmondás azonnali hatályú is lehet. Az
Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést a 5.) pontban meghatározott
okok esetén.
c) A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok annyiban
alkalmazandók, amennyiben nem állnak ellentétben a tevékenységre vonatkozó hatályos
jogszabályokban foglaltakkal.
5.) Az Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
jogerősen
- a szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki;
- a szolgáltató orvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából;
- visszavonják a szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai engedélyét;

6.) A Szerződő Felek a jelen szerződést haladéktalanul, írásban módosíthatják, ha a jelen
szerződésben foglaltakra a vonatkozó jogszabályok változása kihat.
7.) Mindkét szerződő fél jogosult a jelen szerződést az okok pontos megjelölésével, 90 napos
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.
VI. Kapcsolattartó személyek, együttműködés
1.) A Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése érdekében együttműködni.
Jelen szerződés megkötésekor a Felek kapcsolattartói:
Megrendelő részéről:
név: Dr. Hosszú József polgármester
levelezési cím: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. szám
telefon: 42/290-000
email: polgarmester@ujfeherto.hu
Szolgáltató részéről:
név: Dr. Takács Enikő
levelezési cím: …………………..
telefon: ……………..
VII. Adatkezelés
1.) A Szolgáltató a tudomására jutott információkat, adatokat köteles szigorúan bizalmasan
kezelni, nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, információt, amely a feladatának
ellátásával összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése akár az Önkormányzatra,
akár más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartási kötelezettség különösen
vonatkozik az egészségügyi adatokra. A Szolgáltató titoktartási kötelezettségének megsértése,
bármely személyes vagy egészségügyi adattal való visszaélése súlyos szerződésszegésnek
minősül, mely az Önkormányzat oldalán azonnali szerződés megszüntetési jogot keletkeztet.
2.) A Szerződő Felek a szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján szabályozott a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kivételével - a
teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot
bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása
hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy
tudomására
3.) Mindkét fél önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szerződésben
vagy annak mellékleteiben rögzített személyes és más adatokat a Szerződő Felek a
jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljék, a jelen szerződésből eredő jogok,
kötelezettségek érvényesítése céljából. A Szerződő Felek, mint adatkezelők kijelentik, hogy a
jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggésben tudomásukra jutott személyes- és egyéb
adatokat titkosan kezelik, azokat csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervek

részére adják ki a kapcsolódó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az adatkezelés
időtartama: a jelen szerződésből eredő jogok, kötelezettségek érvényesítésére nyitva álló
határidő letelte (elévülés) vagy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban meghatározott
határidő leteltéig. A Szerződő Felek kijelentik és vállalják, hogy tevékenységük gyakorlása
során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR), illetve az adatvédelemre,
adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait teljeskörűen betartják.
4.) A nem a jogszabályoknak, valamint nem a jelen szerződésben meghatározottaknak
megfelelő adatkezelésből eredő jogkövetkezményekért, károkért a mulasztó fél teljes körű
felelősséggel tartozik.
5.) A Szerződő Felek adatkezelési nyilatkozata a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
VIII. Vegyes és záró rendelkezések
1.) A feladat-ellátási szerződés tartalma annak hatályba lépésétől az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az
egyéb vonatkozó jogszabályokban írt korlátozásokkal közérdekű adat.
2.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ellátásra, annak finanszírozására
vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.
3.) A jelen szerződés 2020. február 01. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.
4.) 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 teljes körű felelősséggel tartozik.
Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni.
5.) Felek esetleges vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik, ha 30 napon belül nem
tudják megoldani a feladat-ellátási szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett
vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetőleg a
Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.) A Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően kijelentik,
hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a megbízott átláthatósági
nyilatkozata. Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben
a Szolgáltató nem minősül átlátható szervezetnek.
7.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül- a megsértett kötelező
érvényű jogszabályi rendelkezés kerül.
8.) A Szolgáltató köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási, dokumentációs kötelezettséget.

9.) Szolgáltató felel a tevékenysége vagy mulasztása során harmadik személynek okozott
kárért.
10.) A jelen szerződést Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a ……/2020.
…(….) számú határozatával elfogadta.
Jelen szerződés négy mindenben egyező példányban készült, melyből kettő példány az
Önkormányzatot, kettő példány a Szolgáltatót illet meg.
Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
A jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi: Adatkezelési nyilatkozat
Kelt.: Újfehértó, 2020. …………...
Jogi ellenőrzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

……………………………………
Dr. Veres Ildikó jegyző

……………………………………
Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető

……………………………………
Újfehértó Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Hosszú József polgármester

……………………………………
Dr. Takács Enikő
egyéni vállalkozó (orvos)
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