HATÁROZATI JAVASLAT

……………………….. Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2012. (XII. 13.) határozat
………………………… Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási
Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési
Központ Általános Iskolája (Zalaszántó, Fő u. 1.)
Társulási
Megállapodását közös megegyezéssel a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésére figyelemmel
2012. december 31. napjával megszünteti.
A közoktatási intézmény fenntartása és működtetése 2013. január 1.
napjától állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat állam részéről
történő átadással-átvétellel történik.
A közösen fenntartott intézmény tekintetében vagyon-elszámolási és
továbbfoglalkoztatási kötelezettség az önkormányzatot nem terheli.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az
intézmény alapító jogokkal felruházott irányító szervét - Zalaszántó
Község Önkormányzat -, akit egyben felhatalmaz a társulás
megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítésére és a Magyar
Államkincstár részére történő megküldésére.
Felelős: …………… polgármester
Határidő: azonnal

Szám: 1665/2012.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
BAZSI, SÜMEGPRÁGA HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSI
FORMÁBAN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA
Amely létrejött egyrészről Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8352 Bazsi, Fő utca 91.)
képviseletében Szentes László polgármester, valamint Sümegprága Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete (8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17.) képviseletében Csőbör Károly
polgármester ( a továbbiakban: Önkormányzatok), másrészről NIHIL-NOCERE Egészségügyi és
Szolgáltató Bt (8330 Sümeg, Báróház u.10. ) képviseletében Dr. Gergely György háziorvos Orsz.nyt.
száma: 48666, ÁNTSZ Tapolca eng.száma:91-4/1997. (továbbiakban: Háziorvos) között.
A szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B §. , valamint a
4/2000.(II.25.)EüM rendelet 1.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint feladat-ellátási szerződést
kötnek háziorvosi szolgálat gazdálkodó szervezeti formában történő gyógyító-megelőző ellátásra és
működtetésre az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzatok Bazsi és Sümegprága vonatkozásában praxisjoggal
érintett települések és ugyan ezen települések vonatkozásában a háziorvos praxisjoggal
rendelkező háziorvos.
2. Az Önkormányzatok megbízzák a NIHIL NOCERE BT néven megjelölt egészségügyi
vállalkozás megfelelő képzettséggel, gyakorlattal és engedéllyel rendelkező vezetőjét – Dr.
Gergely György háziorvost – az általa végzendő folyamatos és praxisjoggal érintett
települések ellátási kötelezettséget magába foglaló háziorvosi teendők ellátásával.
3. A Háziorvos vállalja, hogy Bazsi és Sümegprága községek területén (praxisjoggal érintett
települések) a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet előírásainak megfelelően területi ellátási
kötelezettséget vállalva folyamatos háziorvosi ellátást biztosít.
4. A Háziorvos vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – a 2000.
évi II. törvény alapján - végzi háziorvosi gyógyító-megelőző feladatait és tovább biztosítja
ennek zavartalan működését.
5. Az Önkormányzatok az alapellátás dologi feltételeit továbbra is biztosítják a vállalkozás
számára annak érdekében, hogy a folyamatos gyógyító-megelőző ellátás biztosított legyen.
Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket – a háziorvosi rendelőket (Bazsi, Fő u.91., illetve
Sümegprága, Rákóczi u.17.), azok felszereléseit, készleteit – használatbavételi és bérleti díjak
fizetésének kötelezettsége nélkül , az Önkormányzatok a Háziorvosnak tovább használatra
átadják.
6. A Háziorvos gondoskodik a szakmai anyagok beszerzéséről. A Háziorvos köteles továbbá
átadni az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló jogszabályban – a 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben – előírt eszközöket és
felszereléseket a működtetési jog azon jogutódjának, aki a körzetben őt követi. A működési
engedély kiadásához szükséges eszközállomány rendelkezésre bocsátása a jogutód számára a
Háziorvos kötelezettsége, és ez egyúttal az új egészségügyi feladat-ellátási szerződés
megkötésének feltétele.
7. A Háziorvos a külön leltáríven feltüntetett bútorokat, berendezési tárgyakat használatra
továbbra is átveszi , azok pótlásáról, karbantartásáról az Önkormányzatok gondoskodnak.

8. A Háziorvos köteles a rendelkezésre bocsájtott rendelőket a mindenkori szabályozás szerint a
betegellátásra alkalmas állapotban tartani, a vagyontárgyak tekintetében a jó gazda
gondosságával eljárni.
9. A Háziorvos által használt különböző orvosi műszereket az Önkormányzatok a Háziorvos
rendelkezésére bocsájtják azzal, hogy azok karbantartásáról és javításáról a Háziorvos
gondoskodik.
10. A Háziorvos az általa használt helyiségek rendeltetésszerű használatáról , takarításáról
gondoskodik. Az Önkormányzatokat terheli az áramdíj, víz- és csatornadíj valamint a fűtés
költsége. Az Önkormányzatok - mint tulajdonosok – biztosítják a tulajdonukat képező
rendelők rendszeres karbantartását és felújítását a tényleges szükségleteknek megfelelően és
mértékben.
11. A Háziorvos által fenntartott háziorvosi szolgálatnak meg kell felelnie az állami egészségügyi
szolgálat azonos típusú intézményeire előírt szakmai, műszaki és közegészségügyi
feltételeknek.
12. A Háziorvos az átvételkori funkciótól eltérő átalakítást, bővítést, költségnövekedést
eredményező beruházást az épületekben csak a tulajdonos önkormányzat előzetes írásbeli
hozzájárulásával végezhet.
13. A Háziorvos munkaideje heti 40 óra, amelyből a gyógyító-megelőző egészségügyi
tevékenységet az 1. számú mellékletben meghatározott rendelési idő szerint végzi. Ettől eltérni
előzetes bejelentés alapján a az Önkormányzatok jóváhagyásával lehet.
14. A Háziorvos feladatkörébe tartozik egyebek mellet a központi orvosi ügyeleti szolgálatban
való részvétel a működtető , illetve annak megbízottja által meghatározott ügyeleti rendben.
15. A Háziorvos az ellátás folyamatosságának érdekében a helyettesítéséről ( szabadság,
továbbképzés, betegség miatt) – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik.
A helyettesítést csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt feltételekkel
rendelkezik.
16. A Háziorvos vállalja, hogy a szakmai követelményeknek megfelelő szakápolót saját költségén
alkalmaz.
17. A Háziorvos tudomásul veszi, hogy a háziorvosi szolgálat számára előírt nyilvántartásokat
vezeti és felkérésre szakmai, illetve hatósági ellenőrzés során információt szolgáltat az
adatvédelmi törvény figyelembevételével.
18. A háziorvos kötelezi magát, hogy a számára törvényben előírt továbbképzéseket elvégzi és azt
dolgozója részére is biztosítja.
19. A Háziorvos az egészségügyi szolgáltató tevékenység során esetleges okozott kár
megtérítésére felelősségbiztosítási szerződést köt.
20. A szerződő felek rögzítik, hogy a Háziorvos, továbbá helyettesítője által a működtetéssel
kapcsolatban harmadik személynek okozott kárért a károkozó személyesen vagy
felelősségbiztosítás útján köteles helytállni. Az Önkormányzatokat ezzel kapcsolatban
helytállási, kártérítési kötelezettség nem terheli.
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett , a Háziorvost ért kár esetén az Önkormányzatok
kártalanítási kötelezettséggel tartoznak, amelynél figyelembe kell venni a háziorvosi
szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.

22. A Háziorvos vállalja, hogy amennyiben működtetési jogát elidegeníteni kívánja, akkor az
elidegenítésre vonatkozó szerződés hatálybalépése előtt 6 (hat) hónappal az elidegenítés
szándékát az Önkormányzat képviselőjének írásban bejelenti. Ha a vállalkozó az e pontban
foglalt kötelezettségét megszegi, az Önkormányzatnak okozott kárért a Ptk. szabályai szerint
felel.
23. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető önhibáján kívül
kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő működtetése
lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással érintett körzet egészségügyi dolgozóit –
beleértve a Működtetőt is – közalkalmazottként foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik Működtetőre abban az esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti.
24. Amennyiben a jelenlegi jogszabályi és működési feltételek megváltoznak, a szerződő felek 30
napon belül , írásban a szerződés módosítására, kiegészítésére tehetnek javaslatot.
25. Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik.
26. A szerződés felmondás nélkül azonnali hatállyal, indoklással megszűnik, ha a Háziorvos a
feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
vagy ha folyamatosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
illetve az önálló egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát bármilyen
okból elveszti.
27. Ha a működtetési jog visszavonására a háziorvosi tevékenységet végző Háziorvosnak
felróható okból kerül sor, akkor a szerződés megszűnésével az Önkormányzatoknak okozott
kárért a Háziorvos a Ptk. Szabályai szerint felelősséggel tartozik.
28. A szerződés felmondására a felek 6 hónapos felmondási időt kötnek ki.
29. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvényköny vállalkozási
szerződésre vonatkozó szabályai, valamint az egészségügyre vonatkozó hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
30. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Egyidejűleg a 2002. július 11. napján
kötött megállapodást felek közös megegyezéssel megszüntetik.
Jelen 30 pontból álló feladat-ellátási szerződést a szerződő felek annak elolvasása, tartalmának
megértése és magukra nézve kötelező elismerése után , mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag cégszerűen aláírták.

Sümegprága, 2012.december 14.

Szentes László
polgármester

Csőbör Károly
polgármester

Dr. Gergely György
háziorvos

Záradék: Fenti feladat-ellátási szerződést Sümegprága Települési Önkormányzata 117/2012.(XII.13.)
határozatával, Bazsi Község Önkormányzata 135/2012.(XII.13.)határozatával jóváhagyta.
Sümegprága, 2012.december 14.
Körjegyző helyett:
Horváth Zoltán Imréné
gazdálkodási főelőadó

1. melléklet

Bazsi község háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje:
Helye:

8352 Bazsi Fő u. 91.

Vállalkozó háziorvos jóváhagyott rendelési ideje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00 – 10.00 óra
8.00 – 10.00 óra
12.00 – 13.00 óra
8.00 – 10.00 óra
10.00 – 12.00 óra

Sümegprága község háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje:
Helye:

8351 Sümegprága, Rákóczi u.17.

Vállalkozó háziorvos jóváhagyott rendelési ideje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

10.00 – 12.00 óra
10.00 – 12.00 óra
13.00 – 14.00 óra
10.00 – 12.00 óra
8.00 – 10.00 óra

