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Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzata
november 29-én megtartott rendkívüli üléséről

Képviselő-testületének

2012.

Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme
Az ülés kezdési időpontja: 7.30 óra
Az ülésen megjelentek: Dr. Szabó Tibor
Gucsek István
Kuna Ferenc
Nemes József
Varga Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Koltai Gábor jegyző
Meghívottak:

Dr. Szabó-Schmidt Katalin aljegyző
Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető
Kakassyné Dr. Boér Judit fogorvos

Távolmaradását jelezte: Farkas Erzsébet, Dr. Gyulay Gyula, Horváth Bálint, Szigeti
Zoltán képviselő
Dr. Szabó Tibor: köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a
testület határozatképes, 5 fő testületi tag megjelent. Javaslatot tett a napirendi
pontokra, megállapította, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének
194/2012. (XI. 29.) határozata
Napirendi pontok
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1. Javaslat a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
2. Javaslat feladat-ellátási szerződések kötésére
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre Kuna Ferenc képviselő
személyében, jegyzőkönyvvezetőnek Buda Gabriella személyét javasolta.
Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
195/2012. (XI. 29.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésre Kuna Ferenc, a jegyzőkönyv vezetésére Buda Gabriella személyét
fogadta el.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1. napirendi pont: Javaslat a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd
hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005.(XI.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Varga Ferenc: A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság részletesen tárgyalta a
szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos rendeletmódosítást. Ajánlást fogadott el,
hogy Gucsek István alpolgármester úr további tárgyalásokat folytasson a
közszolgáltatóval. A rendelet előterjesztés szerinti módosításának elfogadását
javaslom 2013. január 1-jei hatályba lépéssel azzal, hogy a 120 literes gyűjtőedények
4,01 Ft/l áron kerüljenek elszállításra.
Gucsek István: A tegnapi napon, 2012. november 28-án részt vett a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésén, ahol egyhangúan
elfogadták a 4,01 Ft/l szállítási díjat. Sok kérdés merült fel a szállítás módjára,
edények űrméterére, és a díj bevezetésére vonatkozóan, de azokról a település a
saját közszolgáltatójával kell, hogy megállapodjon a közbeszerzés által
meghatározott keretek között. A rendelet szövegét a VHG-vel történt előzetes
egyeztetések eredményéhez igazítottuk, így 120 literes tárolóedényt határoztunk
meg. A mai, VHG vezetőivel történő részletes egyeztetés eredménye után tudjuk
meghatározni ki és milyen feltételek mellett igényelheti a kisebb, 80 literes
gyűjtőedényt. Ebben az esetben kedvezményről van szó, ezért nem áll fenn a 30
napos határidős bevezetési kötelezettség. A közszolgáltatási szerződés szerint a
képviselő-testületnek a rendeletben kell rögzítenie a nyertes szolgáltató kizárólagos
jogát. Szükséges-e ezt most megtenni.
Dr. Koltai Gábor: A rendeletünk tartalmazza, kire szállt az önkormányzat szolgáltató
kiválasztási jogosítványa a szemétszállítással kapcsolatban, így nem szükséges a
konkrét szolgáltató kizárólagos jogát belefoglalni a rendeletbe, az a társulási
megállapodásból következik.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el
a rendelet-tervezettel kapcsolatban, a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről
és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) rendelet módosításáról

Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. §

Martonvásár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről
és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(4) A háztartási hulladék elszállításra való előkészítése, illetve
elszállítása
a) szabványosított, 120 literes tároló edényben,
b) a szolgáltató által biztosított műanyag zsák felhasználásával
történik, amelyet a használó saját ingatlanán belül köteles tárolni.”

2. §

Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyéb szilárd hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa a
szolgáltatóval szerződést köthet.”

3. §

Az Ör. 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A települési szilárdhulladék összegyűjtését és elszállítását végző
közszolgáltató kiválasztását átruházott hatáskörben eljárva a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás végzi.”

4. §

Az Ör. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A
háztartási
szilárd
hulladék
összegyűjtésének
és
ártalmatlanításának díja:
a.)
120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítés díja: 471.Ft+Áfa/ürítés
b.)
a szolgáltató által biztosított műanyag zsák
elszállításának díja: 4,01.-Ft+Áfa/liter”

5. §

(1)
(2)

(3)

E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és 2013. december 10-én
hatályát veszti.
Hatályát veszti az Ör.
a)
8. § (3) bekezdése
b)
10. § (4) bekezdése
c)
13. §-a.
Martonvásár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
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a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2007. (I. 30.) önk. rendeletének 6. melléklete a következő 8.
ponttal egészül ki:
„8. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásra
8.1. A települési szilárdhulladék összegyűjtését és
elszállítását végző közszolgáltató kiválasztását a
társulási megállapodásban foglaltak szerint.”

polgármester

Kihirdetve: 2012. november 30.

jegyző
jegyző

2. napirendi pont: Javaslat feladat-ellátási szerződések megkötésére
Dr. Szabó Tibor: Köszönti Kakassyné Dr. Boér Juditot, aki fogorvosként érintett a
témában. Az előterjesztés elkészítésére sajnos kevés idő állt rendelkezésre, de erre
most a szűkös határidő miatt volt szükség. A finanszírozás feltétele, hogy a
szerződéseket 2012. december 15. napjáig be kell küldeni az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárhoz. A két háziorvossal történő szerződéskötésnek
komoly előzménye van, itt igazából módosításról van szó a szerződések
vonatkozásában. A gyermekorvossal és fogorvossal kötendő szerződések
előkészítése során eddig még csak részeredmények születtek, melyek jelenleg
átvezetésre kerültek a megállapodásba. Az orvosainkkal folytatni szeretnénk a
tárgyalásokat, részükről is méltányosságot kérek, abban a tekintetben, hogy a
testület elfogadja a most elkészített szerződéseket, de azokkal van még teendő. A
fogorvosi ellátás során az utolsó pillanatban derült ki, hogy körzeti ellátási
kötelezettségről van szó. Tordas is érintett az ügyben, így erről is kell még
tárgyalnunk.
Dr. Szabó-Schmidt Katalin: A törvény által kötelezően elírt elemekre fókuszál a
jelenlegi szerződés-tervezet, de ezek nagy része már szerepelt a korábbi
szövegváltozatban is. Új elemek: a felmondási szabályok, kártalanítás és a
személyes ellátásra kötelezettek megállapítása. Ezeket beépítettük a
szerződésekbe. A szerződések a jövőben közös megegyezéssel módosíthatóak.
Gucsek István: A fogorvosi és gyermekorvosi ellátással kapcsolatban a doktornőkkel
több ízben is tárgyaltunk. A szerződéskötést érintően olyan technikai változtatásokat
igényelnek, mint az energiaköltségek megosztása és az épület felújítása. A villamos
és gáz energiaköltségek megosztásával kapcsolatban az adminisztratív folyamatok
megindultak. A gázszolgáltatás tekintetében költségmegosztók felszerelésében
állapodtunk meg. A doktornők jelezték, amennyiben mód van rá, úgy a radiátorok
cseréjét is kérik. Ez plusz terhet jelentene az önkormányzatnak, ennek kivitelezésére
most nem látunk esélyt. A költségmegosztók a jelenlegi technikai feltételek mellett
egy hónapon belül felszerelhetőek. A villamos energia megosztására már most van
lehetőség, a rendelőket esetében almérők beépítésére van mód. Jövő év elején
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várható a költségek teljes megosztása.
Dr. Koltai Gábor: Amennyiben a költségmegosztók felszerelésre kerülnek, ahogy
alpolgármester úr is említette, abban az esetben újra kell tárgyalni a szerződéseket.
A gyermekorvos és fogorvos hozzájárulása eltér a két háziorvosétól, ők a telefon és
internet költségét maguk finanszírozzák. Jogi értelmében nem módosításról van szó,
bár a gyakorlatban ez történt. A jogszabály szerint a szerződés címét kellett
módosítani, megbízási szerződésből feladat ellátási szerződéssé, ami módosítással
nem megoldható, ez tehát egy újdonság. Ez a szerződés így 2013. január 1-től öt
évig lesz hatályos.
Kakassyné Dr. Boér Judit: A költségmegosztással kapcsolatban jelezte, hogy az
orvosi kamarától kapott levél az 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (2) bekezdésére
hivatkozik, mely szerint a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra folyósított
összeg nem mentesíti az önkormányzatot az előírt fenntartási és fejlesztési
kötelezettségek alól. Így a szakmai minimum feltételek közé tartozó orvosi műszerek,
berendezések pótlásának, javításának karbantartásának költsége értékhatártól
függetlenül teljes egészében az önkormányzatot terheli. A megbízó önkormányzat
külön jogszabályban meghatározott szakmai minimum feltételeket a feladatellátás
céljából külön térítés nélkül biztosítani köteles. 1997. április 1-je óta vállalkozó, és
azóta már többször kellett számítógépet cserélnie, új fogászati gépet és
röntgenkészüléket vásárolt, valamint az apróbb műszereket folyamatosan cseréli,
pótolja, és a nagy gép folyamatos karbantartását is biztosítja. Az előbb említettek
mind a saját költségvetését terhelik. Nagyon drága anyagokkal dolgoznak a fogászati
eljárások során, így az anyagköltség havonta bőven meghaladja a 100 ezer forintot
és ehhez jön még a különböző gyógyszerek költsége. Ha még hozzá kéne járulnia a
gáz és villanyfogyasztás finanszírozásához, akkor nagy valószínűséggel csődbe
menne. A most megkapott szerződést el tudja fogadni, az abban foglalt takarítás
ellátását át tudja vállalni, továbbá a telefon és internet használat költségeit a jövőben
is fizeti.
Dr. Koltai Gábor: A szerződés most változatlan feltételekkel került a testület elé. Az
elmúlt évben volt egy Számvevőszéki ellenőrzés a háziorvosi ellátás kapcsán. A
jelentés kiemelte, hogy az alapellátást biztosító önkormányzat számos
kötelezettsége az alapellátással kapcsolatban 2004 óta megszűnt. Ezt a szerződést
már akkor felül kellett volna vizsgálni, és a képviselő-testület most azért is jár el ilyen
körültekintően, hogy az alapellátás minősége, folytonossága a lakosság érdekében
ne sérüljön. Ahogy polgármester úr is beszélt róla, mindenképpen vissza kell tértünk
azokra a dolgokra, melyekre a doktornő is célzott, és felül kell vizsgálni a szerződést
egyrészt a jogszabályi kötelezettség, másrészt az ellátás, harmadrészt pedig a az
ellátást régóta végző orvosok méltánylásának okán is.
Dr. Szabó Tibor: Az önkormányzat is tisztában van az ellátási kötelezettség
meglétével, azért is beszélt méltányosságról, mert mindkét fél nehéz anyagi
helyzetben van. Önkormányzatunknak mintegy 1 milliárdos adósága van, amit a
betegek is érzékelnek. Mindenképpen méltányosan kell eljárni és mindenkinek az
elviselhetőség határán belül kell még terheket vállalnia. Tovább folytatva majd a
tárgyalásokat, az önkormányzat célja, hogy az ellátás legalább a mostani szinten
maradjon és a tehermegosztásnak is arányosnak kell lennie.
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Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el
a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
196/2012. (XI.29.) határozata
feladat-ellátási szerződések megkötéséről
1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1.
melléklete szerinti a házi gyermekorvossal kötendő, a 2. melléklet szerinti az
alapellátást biztosító fogorvossal kötendő, a 3. melléklet szerinti Martonvásár
2. sz. körzetét ellátó háziorvossal kötendő, valamint a 4. melléklet szerinti
Martonvásár 1. sz. körzetét ellátó háziorvossal kötendő szerződéseket
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.-4.
melléklete szerinti szerződések aláírására.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
(A határozat 1-4. mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, megköszönte a képviselő-testület, jelenlévő hivatali dolgozók munkáját
és a testület ülését 8.05 órakor bezárta.
k.m.f

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző
Kuna Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenőrizte: Dr. Szabó-Schmidt Katalin aljegyző
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JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE

Mellékletek a 2., „Javaslat feladat-ellátási szerződések megkötésére” c.
napirendi ponthoz

196/2012. (XI.29.) határozat 1. melléklete:
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai
út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor
polgármester), másrészről, Dr. Jellinek és Társa Bt. (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út
27.; adószáma: 22082260-1-07; képviseli: Dr. Jellinek Kinga) között a házi gyermekorvosi
feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:
1) Megbízó megbízza a házi gyermekorvosi feladatot ellátó vállalkozást, a Dr. Jellinek és
Társa Bt.-t, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Jellinek Kinga
(továbbiakban: Megbízott), hogy területi ellátási kötelezettséggel folyamatos házi
gyermekorvosi ellátást biztosítson Martonvásár Város közigazgatási területén 2013.
január 1. napjától kezdődően.
2) Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és Megbízott jelen
szerződés időtartamát határozatlan időben, de legalább 5 évben határozzák meg.
3) A rendelés ideje:
Hétfő: 08.00 óra – 12.00 óra
Kedd: 16.00 óra – 18.00 óra
Szerda: 16.00 óra – 18.00 óra
Csütörtök: 08.00 óra – 10.00 óra
Péntek: 08.00 óra – 12.00 óra
Csecsemő tanácsadás: szerda 08.00 óra – 10.00 óra
4) A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Budai út 27. szám alatti, a házi
gyermekorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e
szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen a Megbízott
rendelkezésére bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát
fenntartja.
5) A fenntartási és működési kiadások megoszlása:
a.) A Megbízottat terhelik:
- a Megbízó tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközök karbantartása,
- a Megbízott tulajdonába kerülő kis értékű eszközök beszerzése,
- a rendelő helyiségek, illetve a hozzátartozó váróterem takarítási,
karbantartási költségei,
- kommunikációs szolgáltatások díjai (internet, rendelői és ügyeleti
telefon használat díja),
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- a házi gyermekorvosi feladatok ellátását szolgáló nagy értékű
eszközbeszerzések, továbbá
- a 19) pont szerinti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az 1)
pontban általa vállalt megbízás ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása.
b.) Az a.) pontban nem említett működési kiadások (munkabér,
társadalombiztosítási járulék, irodaszer, nyomtatvány, védőruha) a Megbízottat
terhelik.
c.) A Megbízót terhelik:
- a házi gyermekorvosi feladatellátással összefüggésben felmerülő épület
felújítási és átalakítási költségek,
- az ellátás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésének
elszállításának, ártalmatlanításának költségei.
- gáz- és villamos energia költségek,
- közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj,
szemétszállítás díja) díjai.
6) Megbízott saját házi gyermekorvosi körzetében történő helyettesítéséről maga
gondoskodik, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel és engedéllyel
rendelkező helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos ellátását.
A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben és módon
köteles tájékoztatni a körzet lakosságát. A helyettesítés költségei a Megbízottat
terhelik.
7) Megbízott akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) az okot adó
esemény tudomására jutását követő 24 órán belül köteles a Megbízót, valamint a
lakosságot értesíteni, illetve tájékoztatni a Megbízót az akadály elhárításának módjáról
is.
8) A Megbízott a házi gyermekorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban
meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja.
9) Megbízó az ügyeleti szolgáltatásról más szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak
szerint gondoskodik, a Megbízott az ügyeleti ellátásban részvételre e körben nem
kötelezett.
10) Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral
Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A Megbízó hozzájárul ahhoz,
hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt az
Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.
11) Megbízott az 1) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján
folyósított összegből biztosítja. Ennek érdekében Megbízott vállalja, hogy a megjelölt
működési területén a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére az érvényes
előírásoknak, és a szakma szabályainak megfelelő szolgáltatást nyújt.
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12) Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a 1) pontban foglalt feladatok ellátásáért a jelen
szerződés hatálybalépését követően külön díjazás nem jár.
13) A kártalanítás az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5)
bekezdésében meghatározottak alapján, az abban foglalt körzetmódosítás folytán
bekövetkezett finanszírozás csökkenéssel azonos százalékban kerül megállapításra.
14) A Megbízó jelen feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapos felmondási
idővel jogosult felmondani, ha:
a.) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat;
b.) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
15) Jelen szerződést Megbízó és Megbízott közös megegyezéssel módosíthatja,
megszüntetheti.
16) Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester.
17) Jelen szerződés 2013. január 1. napjával lép hatályba, mely naptól a Megbízó és
Megbízott között hasonló tárgyban létrejött szerződés hatályát veszti.
18) Megbízó és Megbízott a szerződésből eredő jogvita eldöntésére kikötik a
Székesfehérvári Városi Bíróság illetékességét.
19) Jelen szerződés hatályosulása során alkalmazandó jogszabályok:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
- az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény;
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet;
- az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
- az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható
tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi
feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet
Martonvásár, 2012. …………………….. „…”.
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196/2012. (XI.29.) határozat 2. melléklete:
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai
út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor
polgármester), másrészről, BOÉR-DENT Bt. (székhelye: 2462 Martonvásár, Béke utca 26.;
telephelye: 2462 Martonvásár, Budai út 27.; adószáma: 22073561-1-07; képviseli: Kakassyné
Dr. Boér Judit) között az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában az
alábbi helyen, időben és feltételek mellett:
1) Megbízó megbízza az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatot ellátó vállalkozást,
a BOÉR-DENT Bt.-t, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos Kakassyné Dr.
Boér Judit (továbbiakban: Megbízott), hogy területi ellátási kötelezettséggel
folyamatos, az alapellátás körébe tartozó fogorvosi ellátást biztosítson Martonvásár
Város közigazgatási területén 2013. január 1. napjától kezdődően.
2) Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és Megbízott jelen
szerződés időtartamát határozatlan időben, de legalább 5 évben határozzák meg.
3) A rendelés ideje:
Hétfő: 07.00 óra – 13.00 óra
Kedd: 13.00 óra – 19.00 óra
Szerda: 07.00 óra – 13.00 óra
Csütörtök: 13.00 óra – 19.00 óra
Péntek: 07.00 óra – 13.00 óra
Iskolafogászat: szerda 07.00 óra – 13.00 óra
4) A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Budai út 27. szám alatti, az alapellátás
körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő
helyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára,
térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízó a használatba adást
követően tulajdonjogát fenntartja.
5) A fenntartási és működési kiadások megoszlása:
a.) A Megbízottat terhelik:
- a Megbízó tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközök karbantartása,
- a Megbízott tulajdonába kerülő kis értékű eszközök beszerzése,
- a rendelő helyiségek, illetve a hozzátartozó váróterem takarítási,
karbantartási költségei,
- kommunikációs szolgáltatások díjai (internet, rendelői és ügyeleti
telefon használat díja),
- az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátását szolgáló nagy
értékű eszközbeszerzések, továbbá
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- a 19) pont szerinti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az 1)
pontban általa vállalt megbízás ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása.
b.) Az a.) pontban nem említett működési kiadások (munkabér,
társadalombiztosítási járulék, irodaszer, nyomtatvány, védőruha) a Megbízottat
terhelik.
c.) A Megbízót terhelik:
- az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladat ellátással összefüggésben
felmerülő épület felújítási és átalakítási költségek,
- az ellátás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésének
elszállításának, ártalmatlanításának költségei.
- gáz- és villamos energia költségek,
- közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj,
szemétszállítás díja) díjai.
6) Megbízott saját az alapellátás körébe tartozó fogorvosi körzetében történő
helyettesítéséről maga gondoskodik, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott szakmai
feltételekkel és engedéllyel rendelkező helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos
ellátását.
A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben és módon
köteles tájékoztatni a körzet lakosságát. A helyettesítés költségei a Megbízottat
terhelik.
7) Megbízott akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) az okot adó
esemény tudomására jutását követő 24 órán belül köteles a Megbízót, valamint a
lakosságot értesíteni, illetve tájékoztatni a Megbízót az akadály elhárításának módjáról
is.
8) A Megbízott az alapellátás körébe tartozó fogorvosi teendők ellátásához a
jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja.
9) Megbízó az ügyeleti szolgáltatásról más szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak
szerint gondoskodik, a Megbízott az ügyeleti ellátásban részvételre e körben nem
kötelezett.
10) Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral
Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A Megbízó hozzájárul ahhoz,
hogy a fogorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt az
Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.
11) Megbízott az 1) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján
folyósított összegből biztosítja. Ennek érdekében Megbízott vállalja, hogy a megjelölt
működési területén a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére az érvényes
előírásoknak, és a szakma szabályainak megfelelő szolgáltatást nyújt.
12) Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a 1) pontban foglalt feladatok ellátásáért a jelen
szerződés hatálybalépését követően külön díjazás nem jár.
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13) A kártalanítás az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5)
bekezdésében meghatározottak alapján, az abban foglalt körzetmódosítás folytán
bekövetkezett finanszírozás csökkenéssel azonos százalékban kerül megállapításra.
14) A Megbízó jelen feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapos felmondási
idővel jogosult felmondani, ha:
a.) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat;
b.) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
15) Jelen szerződést Megbízó és Megbízott közös megegyezéssel módosíthatja,
megszüntetheti.
16) Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester.
17) Jelen szerződés 2013. január 1. napjával lép hatályba, mely naptól a Megbízó és
Megbízott között hasonló tárgyban létrejött szerződés hatályát veszti.
18) Megbízó és Megbízott a szerződésből eredő jogvita eldöntésére kikötik a
Székesfehérvári Városi Bíróság illetékességét.
19) Jelen szerződés hatályosulása során alkalmazandó jogszabályok:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
- az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény;
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet;
- az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
- az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható
tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi
feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet
Martonvásár, 2012. …………………… „…”.
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196/2012. (XI.29.) határozat 3. melléklete:
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai
út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor
polgármester), másrészről, KARDIO-KONZULENS Bt. (székhelye: 2462 Martonvásár,
Széchenyi u.73., telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.; adószáma: 21970939-2-07;
képviseli: Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola) között a háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az
alábbi helyen, időben és feltételek mellett:
1) Megbízó megbízza a háziorvosi feladatot ellátó vállalkozást, a Kardio-Konzulens Bt.t, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
(továbbiakban: Megbízott), hogy területi ellátási kötelezettséggel folyamatos
háziorvosi ellátást biztosítson Martonvásár Város közigazgatási területén a 2. sz.
körzetet érintően 2013. január 1. napjától kezdődően.
2) Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és Megbízott jelen
szerződés időtartamát határozatlan időben, de legalább 5 évben határozzák meg.
3) A rendelés ideje:
Hétfő: 08.00 óra – 11.00 óra
Kedd: 13.00 óra – 17.00 óra
Szerda: 08.00 óra – 11.00 óra
Csütörtök: 13.00 óra – 17.00 óra
Péntek: 8.00 óra – 11.00 óra
4) A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti, a háziorvosi
feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e szerződésben
foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére
bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja.
5) A fenntartási és működési kiadások megoszlása:
a.) A Megbízottat terhelik:
- a Megbízó tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközök karbantartása,
- a Megbízott tulajdonába kerülő kis értékű eszközök beszerzése,
- a rendelő helyiségek, illetve a hozzátartozó váróterem takarítási,
karbantartási költségei,
- háziorvosi feladatok ellátását szolgáló nagy értékű eszközbeszerzések,
továbbá
- a 19) pont szerinti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az 1)
pontban általa vállalt megbízás ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása.
b.) Az a.) pontban nem említett működési kiadások (munkabér,
társadalombiztosítási járulék, irodaszer, nyomtatvány, védőruha) a Megbízottat
terhelik.
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott rendkívüli üléséről
Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

15

c.) A Megbízót terhelik:
- a háziorvosi feladat ellátással összefüggésben felmerülő épület felújítási
és átalakítási költségek,
- az ellátás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésének
elszállításának, ártalmatlanításának költségei.
d.) A Megbízó és Megbízott a háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatban
keletkező költségeket 87,5-12,5 %-ban megosztja az orvosi rendelő épületére
vonatkozóan az alábbi szolgáltatások tekintetében:
- gáz- és villamos energia költségek,
- közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj,
szemétszállítás díja) díjai,
- kommunikációs szolgáltatások díjai (internet, rendelői és ügyeleti
telefon használat díja).
e.) A d.) pont szerinti költségek 12,5%-át a Megbízó által meghatározott jogi
személy („Martongazda” Kft.) számlázza tovább a Megbízott részére.
6) Megbízott saját háziorvosi körzetében történő helyettesítéséről maga gondoskodik, a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel és engedéllyel rendelkező
helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos ellátását. Megbízott saját
helyettesítéséről a Martonvásár, Brunszvik utca 1. szám alatti rendelőben köteles
gondoskodni.
A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben és módon
köteles tájékoztatni a körzet lakosságát. A helyettesítés költségei a Megbízottat
terhelik.
7) Megbízott akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) az okot adó
esemény tudomására jutását követő 24 órán belül köteles a Megbízót, valamint a
lakosságot értesíteni, illetve tájékoztatni a Megbízót az akadály elhárításának módjáról
is.
8) A Megbízott a háziorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú
és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja.
9) Megbízó az ügyeleti szolgáltatásról más szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak
szerint gondoskodik, a Megbízott az ügyeleti ellátásban részvételre e körben nem
kötelezett.
10) Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral
Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A Megbízó hozzájárul ahhoz,
hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt az
Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.
11) Megbízott az 1) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján
folyósított összegből biztosítja. Ennek érdekében Megbízott vállalja, hogy a megjelölt
működési területén a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére az érvényes
előírásoknak, és a szakma szabályainak megfelelő szolgáltatást nyújt.
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott rendkívüli üléséről
Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető
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12) Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a 1) pontban foglalt feladatok ellátásáért a jelen
szerződés hatálybalépését követően külön díjazás nem jár.
13) A kártalanítás az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5)
bekezdésében meghatározottak alapján, az abban foglalt körzetmódosítás folytán
bekövetkezett finanszírozás csökkenéssel azonos százalékban kerül megállapításra.
14) A Megbízó jelen feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapos felmondási
idővel jogosult felmondani, ha:
a.) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat;
b.) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
15) Jelen szerződést Megbízó és Megbízott közös megegyezéssel módosíthatja,
megszüntetheti.
16) Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester.
17) Jelen szerződés 2013. január 1. napjával lép hatályba, mely naptól a Megbízó és
Megbízott között hasonló tárgyban létrejött szerződés hatályát veszti.
18) Megbízó és Megbízott a szerződésből eredő jogvita eldöntésére kikötik a
Székesfehérvári Városi Bíróság illetékességét.
19) Jelen szerződés hatályosulása során alkalmazandó jogszabályok:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
- az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény;
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet;
- az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
- az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható
tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi
feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet
Martonvásár, 2012. …………………….. „…”.

Megbízó

Megbízott

Jegyzőkönyv
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196/2012. (XI.29.) határozat 4. melléklete:
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai
út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor
polgármester), másrészről, „CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA” Bt. (székhelye: 2462 Martonvásár,
Malom u. 6., telephelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.; adószáma: 22061096-1-07;
képviseli: Dr. Czikajló Gyula) között a háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi
helyen, időben és feltételek mellett:
1) Megbízó megbízza a háziorvosi feladatot ellátó vállalkozást, a „CZIKAJLÓ ÉS
TÁRSA” Bt.-t, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Czikajló Gyula
(továbbiakban: Megbízott), hogy területi ellátási kötelezettséggel folyamatos
háziorvosi ellátást biztosítson Martonvásár Város közigazgatási területén a 1. sz.
körzetet érintően 2013. január 1. napjától kezdődően.
2) Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és Megbízott jelen
szerződés időtartamát határozatlan időben, de legalább 5 évben határozzák meg.
3) A rendelés ideje:
Hétfő: 13.00 óra – 17.00 óra
Kedd: 07.30 óra – 11.00 óra
Szerda: 13.00 óra – 17.00 óra
Csütörtök: 07.30 óra – 11.00 óra
Péntek: 10.00 óra – 14.00 óra
4) A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti, a háziorvosi
feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e szerződésben
foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére
bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja.
5) A fenntartási és működési kiadások megoszlása:
a.) A Megbízottat terhelik:
- a Megbízó tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközök karbantartása,
- a Megbízott tulajdonába kerülő kis értékű eszközök beszerzése,
- a rendelő helyiségek, illetve a hozzátartozó váróterem takarítási,
karbantartási költségei,
- háziorvosi feladatok ellátását szolgáló nagy értékű eszközbeszerzések,
továbbá
- a 19) pont szerinti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az 1)
pontban általa vállalt megbízás ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása.
b.) Az a.) pontban nem említett működési kiadások (munkabér,
társadalombiztosítási járulék, irodaszer, nyomtatvány, védőruha) a Megbízottat
terhelik.
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott rendkívüli üléséről
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c.) A Megbízót terhelik:
- a háziorvosi feladat ellátással összefüggésben felmerülő épület felújítási
és átalakítási költségek,
- az ellátás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésének
elszállításának, ártalmatlanításának költségei.
d.) A Megbízó és Megbízott a háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatban
keletkező költségeket 87,5-12,5 %-ban megosztja az orvosi rendelő épületére
vonatkozóan az alábbi szolgáltatások tekintetében:
- gáz- és villamos energia költségek,
- közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj,
szemétszállítás díja) díjai,
- kommunikációs szolgáltatások díjai (internet, rendelői és ügyeleti
telefon használat díja).
e.) A d.) pont szerinti költségek 12,5%-át a Megbízó által meghatározott jogi
személy („Martongazda” Kft.) számlázza tovább a Megbízott részére.
6) Megbízott saját háziorvosi körzetében történő helyettesítéséről maga gondoskodik, a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel és engedéllyel rendelkező
helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos ellátását. Megbízott saját
helyettesítéséről a Martonvásár, Brunszvik utca 1. szám alatti rendelőben köteles
gondoskodni.
A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben és módon
köteles tájékoztatni a körzet lakosságát. A helyettesítés költségei a Megbízottat
terhelik.
7) Megbízott akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) az okot adó
esemény tudomására jutását követő 24 órán belül köteles a Megbízót, valamint a
lakosságot értesíteni, illetve tájékoztatni a Megbízót az akadály elhárításának módjáról
is.
8) A Megbízott a háziorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú
és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja.
9) Megbízó az ügyeleti szolgáltatásról más szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak
szerint gondoskodik, a Megbízott az ügyeleti ellátásban részvételre e körben nem
kötelezett.
10) Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral
Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A Megbízó hozzájárul ahhoz,
hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt az
Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.
11) Megbízott az 1) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján
folyósított összegből biztosítja. Ennek érdekében Megbízott vállalja, hogy a megjelölt
működési területén a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére az érvényes
előírásoknak, és a szakma szabályainak megfelelő szolgáltatást nyújt.
Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott rendkívüli üléséről
Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető
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12) Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a 1) pontban foglalt feladatok ellátásáért a jelen
szerződés hatálybalépését követően külön díjazás nem jár.
13) A kártalanítás az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5)
bekezdésében meghatározottak alapján, az abban foglalt körzetmódosítás folytán
bekövetkezett finanszírozás csökkenéssel azonos százalékban kerül megállapításra.
14) A Megbízó jelen feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapos felmondási
idővel jogosult felmondani, ha:
a.) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat;
b.) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
15) Jelen szerződést Megbízó és Megbízott közös megegyezéssel módosíthatja,
megszüntetheti.
16) Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester.
17) Jelen szerződés 2013. január 1. napjával lép hatályba, mely naptól a Megbízó és
Megbízott között hasonló tárgyban létrejött szerződés hatályát veszti.
18) Megbízó és Megbízott a szerződésből eredő jogvita eldöntésére kikötik a
Székesfehérvári Városi Bíróság illetékességét.
19) Jelen szerződés hatályosulása során alkalmazandó jogszabályok:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
- az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény;
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet;
- az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
- az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható
tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi
feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet
Martonvásár, 2012. …………………. „…”.
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Jegyzőkönyv
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