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漢「iszte!t Kepvise16-章CS範○○t!

A dr. KISS Atti】a alta! e11atott a O139. sz. haziorvosi praxis feladatel略tdsi szerz6dessel

r。nd。Ikez6 h盃ziorvosa a 20 1 7. j心lius 24-en 6rkezett, mellekelt kerelmeben」elezte, hogy a O 1 39.

sz. ha7iorvosI PraXis letesitesere letr匂6tt, utOUin 2012・ december 30七n md・「諒上申　′′ノl」 ′c有

201 7. dcccmber 31. napjival f引mon4ja.

′漢肇koztatasal)an jelezte, hogy a szerz6desben kik6t6tt 6 h6napos felmonddsi id6 alatt a

folyamatos betege11atas 6rdekebcn a helyettesitesr61 gondoskodott.

B料vlentette, hogy a praxi料og varomanyosa,水i v6teli szindekat dr. Kiss Attila fe16 jelezte’dr.

Nagy Zsuzsa, 2017. j。lius 3 1. napiat61 helyetteskent megkezdte a munkat a O139. sz・ PraXisban.

T争j6koztatom a T. K6pvise16-teStdetet, hogy az 6nan6 orvosi tevckenys6gr61 sz616 2000. evi

II. t6rvchy (a tovabbiakban: Praxist6rveny) 2. § (3) bekezd6se szerint a prax高og olyan,

szem61yhez kapcso16d6 vagyoni ertek串og「 amely jogszatalyban meghatarozott feltetelek

fem糾asa eseten elidegenithet6 6s folytathat6.

Ebb。n aZ eSetbcn a Praxis16rvchy 2/A. § (2) bekczd6s a) pon直alaI}jin, ha az 6nkominy捌t ‾

praxistog engedelyezesere jogosult eg6szs6g鳴yi allanigazgatdsi szerv velem6ny6nek

klkerds6t k6vet6en - a PraXi料ogot megszerezni kivin6 0rvOSSa上a prani鞠O　組r出しレ’持

es。t6n - 。Z ad。tt k6.zetben a 2/B. § szerinti feladat-ellatdsi szerz6d6st kfvin k6tn主err(吊felek

A jogszabalyi e16irasok szerint a H如drBihar megyel Kominyhivatal H担b6sz6rm6nyi

Jdrasi I丁ivatal N5peges乙s6g鴨yi Osztalya - mint illet6kes allamigazgatdsi szerv - fe16

megkeresessel el伽k, miszerint jinlUon hozz各az 6nkomanyzatunk 6s dr. Nagy Zsuzsa k6z6tt

kctend6 feladatell各自si e16szerz6deshez.

A N6peg6szseg鴫yi Osztfty a szerz6desk6t6shez a me116kelt hat6sagi bizonyitvany kIad細val

hozz勾紅ult.

Fentiek afapjin tinogatand6nak tartom dr Kiss A刷a kerelmet, miszerint dr. Nagy Zsuzs短al,

a praxiもog vまrominyosaval k6ss撮meg a feladatell細si e16szerz6dest・
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T6th J6zsef
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Hat盃rozati javas量at

...12017.(量Ⅹ.14.) sz. ha僚「ozat

Polgdr vdros Onkom各nyzatinak K6pvisc16-tCSt勘lete

megtargyalta a O139. sz. haziorvosi praxis valtozasaval

kapcsolatos e16teriesztest 6s az al細bi dont5s廿、子

1./　Polgdr vdros Onkomanyzatinak Kep、′1S溝妃高士(C了時

hat各「oz, hogy a dr. Kiss Attila haziorvossal, a O139. sz.

haziorvosi k6rzet feladat-e!1紙sdra, 1 996. j血ius 4. napjin

k6t6tt, t6bbsz6r m6dositott szcrz6deset 201 7. december

3 1 -i hatamappal megsztinteti.

2./　Polgdr Varos OnkomallyZatallak K6pvise16-teStuletc

hozz勾drul a O 1 39. sz. haziorvosi k6rzet praxiミjoganak, dr

Kiss Attila altal t6rt6n6 ertekesit6s6hez.

3./　A kepvise16-testulet kinyilatkozza, hogy a tertileti el⊥atasi

k6telezettseggel m廿k6d6　　0 1 3 9　　sz.　feln6tt

haziorvosi k6rzet mtik6dtetes6re dr. Nagy Zsu∠Sa (4026

Debrecen, Honv6d u. 58. II/3.) haziorvoss:l吊me=eklel

SZerinti feladatellafasi e16szerz6dest megk部工

4./　Fe獲k6ri a polgarmestert, hogy az 6rintctteket a d6nt6sr61

6rtcsltse, Valamint felhatalmazza a feladatellat各si

e16szerz6des alatrasdra, a PraXis enged61y birtokal)an

Pedig a feladatellatdsi szerz6des ala血各sala.

Hat血id6. folyamatos 6s 201 7. december 3 L

Fele16s: pOlg紅mcsler



EG血SZS血GUGYI FELADAT_ELLÅTÅsI EL()szERZODES

mely letr匂6tt egyreszr6】 Polgir V缶os Onkominyzata, (k6pvise16‥　T6th J6zsef

po]g各rmester) 4090 Polg五重, Barankovics ter 5. sz. (a toval)biakban‥ 6nkominyzat), mdsreszr61

dr. Nag)「 Zsuzsanna (sz. 1975. 05. 17., an∴ Bacskai Katalin) 4026 Debrecen, Honv6d u. 58.

sz. alatt=akos, mint szemelyes ellatasra k6telezett haziorvos (a tovabbiakban‥ egeSZSegugyi

szolga血at6) k6z6tt az alulirott helycn 6s id6ben a polg誼O139. sz. feln6tt h料io「ヽ′OSi k6rzet

eges∠Segugyi alapell紙sinak teriileti ellatasi k6telezetts6ggel t6rtch6 c凪ふ用具‘読点"

k6ve瓜cz6 feltetelek szerint:

1. Jelen c16szerz6dest a szerz6d6 felek az 6nal16 orvosi tev6kenysさgr61 sz《516 2000. givi II.

t6rv6ny vegrehajt露r61 sz616 313/2011.(XII.23.) Komanyrendelet 4. § (3) bekezdes b)

pon匝ban foglaItak szerint a praxisengedely kiad各schoz k6tik meg, melyhez a kepvise16-

tcsttilet a … …./2017.(IX.14.) sz. hatarozatival hozz4jd山t・

2. Szerz6d6 felek jelen e16szerz6des al裁rasaval k6telezettseget vanalnak arra, hogy a O 1 39. sz・

feln6tt h各ziorvosi alape11細sra vonatkoz6　feladat-ellatdsi szerz6dest (a tov各bbiakban‥

szerz6des) legk6s6bb 2017- december 31. napjaig megketik.

3. Az 611kominyzat, a Magyarorsz各g helyi 6nkominyzatair61 sz616 201 1. 6vi CLXXXIX.

t(うrv6ny 1 3. § (1) bekezd6s 4. pon直ban meghat血.ozott, a helyi 6nkominy7a口轟d湘南pcY6

eg6szseg鴫yi a看apellatas biztositasa erdek6ben, a SZerZ6des keret6ben ata旬a m撮(idtetesre a

I→olgdr k67igazgatasi teruletehez tartoz6 0139. sz祖竜feln6tt haziorvosi h証′′(、上中川面計

tertilcti hoヽ′atartOZaSt61 fuggetlenul a teritesmentes sむg6ssegi ellatast az eg6szs6g鴫yl

SZOlg創tatd res衰re.

A megbizott egeszsegugyi szolgaltat6, kf南n szerz6d6sben foglaltak alapjan vesz reszt a

k6zponti orvosi tigyeleti ella慮sban.

Az eg6szsegtigyi szolgaltat6 az egeszs6g鴫yi alape11atast a tevekenyseg ellatdsat vegz6 orvos

k6zrem撮6deseve一, a megbiz6 6nkomanyzat altal e16zetesen elfogadott 6s a m撮6d6st

engedelyez6 hat6sag altal kiadott m撮6desi enged61yben foglalt rendelesi id6 betarfasaval

biztositja a rendelest.

4. A szerz6d6s ertelm6ben az eg6szs6g。gyl SZOlg飢at6 k6telezettsege az Eg6szsegbiztosit各si

P6nztira=inansziroz各si szerz6dest k6tni 6s amak egy p61dinyat az 6nkominyzathoz

beny可tani・

5　A∠ egeSZS6gugyi szolgaltat6 a tertileti e11atdsi k6telezetts6ggel j鉦) (申↓　ソ|掴しI

fdadatokat - a SZerZ6des alapうまn 」 folyamatosan, a jogszabalyokban 6s az egeszsegugyl

szakmai szabalyokban e16血ak betartasaval fogja ny吐itani. A temleti ellatdsi k6telczetts6g

pontos hatarait az egeszsegugyi alape11atasi k6rzetek kialakitdsdr6l sz616 1/2017.(I.20.)

6nkormanyzati rendelet tartalmazza.

6. Az e胸毛si temlethez tartoz6 betegek e11細sa az eg6szsegbiztosit6val k6t61宣finanszirozasi

szerz6d6s keretein beltil terit6smentesen k6telez6.



7・ ∧ szerz6ddsben r6gzftett alapellatasi, Surg6ss6gl, Valamint k6szen16ti feladatok c胸痛ho告3

fedezetet az egeszsegbiJ‘tOS崩s eg6szseg鴫yi ellatdsha k6t6tt finans∠froz去掴/冊Vしiし江‘埴自

書時6sftott (うss7Cg kepez主a k67POnti tigyeleti ellatas ellatasa kti16n megallapodas alapj鉦kerul

丘11anS乞fro7名s「〔主

8. A szerz6d6s aIapian. az cg6szsegtigy宣SZOlga血at6nak az egeszs6gtigyi alapb6l sz紅maz6

beveteI6t terhe16, amak m6rt6k6t meghalad6 k6telezetts6gv各llalasa, CSak abban az csetbcn lesz

ervenyes’ha ahhoz az egeszseg鴫yi k6zszolgaltatdsert fele16s szerve, aZaZ aZ 6nkominyzat

e16zctesen hozz牟iarult.

9. ∧z 6nkom各nyzat a temleti ellatdsi k6telezettseg atvallalasa ellen6ben hozz細rulasat a串

ahhoz, hogy a∠ Eg台szsegbiztosit&si Penztal. altal a haziorvosi k6rzet m撮od6s6re foly6sitott

te]」eS 6sszeget az egeszs6gtigy- SZO獲galtat6 k6zvetlentil kapja meg azon id6pont16l, amikor a

Iinansziro7aSi szerz6d6se 6lctbe lep.

10. A急eg6szs5gtlgyi szolg創tat6 elvegzi a kti16n jogszabalyban a feladatk6r6be '一†alし(刑(、S

SZakdrt6i vi券galatokat az ott meghatdrozott t6rites e11eneben. Ell細a minda乙o旧し因,l10lwi,

m。yeke白ogszabaly a feladatk6rebe utal. Az ebb6l szamaz6 te面es drbev6teI az eg6szs6gtigyl

S701galtat6t llleti meg.

仕Az 6nkominyzat a Polgar, H6s6k u. 1. sz. alatti Tさrsegi J各rdbeteg Szake胸6 K6zpont

6ptI漢eteben blZtOSi函a haziorvosl a獲ape胸dst. Az alapellatdssa1 6sszeftiggesben lev6 rende16

felszerelさseit az eg6szseg堕yl SZOlgaltat6 a leltar szerint veszi at 6s felel a vagyontargyak

糾aganak meg6vds蜜rt, kiveve a rendeltet6ssze誼　hasznalatb61 szamaz6　temeszetes

e[haszna16dds k6vetkezteben 16trc斡v6 allagromlast vagy megsemnisu16st.

A∠ drlkom各nyzat az eg6szsegtigyi szolgaltat6 altal hasznalt helylSegeket (rende16, k6toz6 stb.)

a haziorvosi feladatok ell純sa血OZ SZcks6ges, leltdr szerinti felszerelesse1 6s berendezessel

egyutt b6rleti dij南zctese nelktil a句a at.

1 2. A m茸szerek` eSZk6z6k javitasi k61tsegeit, Valamint javithatatlans各g eseten a7旬m茸s7er

bes7CrZ6s6t az cgeszs6giigyi szolg餌at6 v糾a巧a.

] 3. A hasznalat soran az eg6szseg塵yi szolgaltat6 k6telessegei:

A s2erZ6d6s id6tartama alatt az egeszs6gtigyi szolgaltat6 k6telezetts6ge a ber獲emeny festese, a

bc6pftett berendcz6sek, aZ lngatlan burkolatainak, at6inak, ablakainak karbantartasa es a

fel。j施s mert6k6t el nem er6 javittatasa. A Jar6beteg Szakelrat6 K6zpont fenntari句a, a

PE′「EGISZ Nonprofit Zrt. k6telezettsege a berlemeny fel直也sa es a b6rlemenyhez ta重でOZ6 6s

az 6puletbe beepitett berendezesek, eSZk6z6k p6tlasa, illetve cser匂e.

Gondoskodik az 6pulet言OV細ba a k6z6s hasznalatra szolga16 helyis6gck es temletek

tlSZtantartaS各r61 es megvilagft各sdr6l, a ber16 tev6kenys6g6ve1 6ssze購gg6en keletkezett szemet,

idechve a vesz61yes hu皿dek elsz各Ilitasa南1 6s megsemmisit6ser61・

A rende16 fe】szere16senek es vagyonvedelmenek biztositas各r6l, tOVabba a haszn各Iatba adott

helyis6gekre 6s es∠k6z6kre vonatkoz6 vagyonbiztositas megk6teser61

A mしunkaru琉k, a rende16ben hasznまlt t6r61k6z6k, 】cped6k 6s tigycIcti deynemtik m(南sat a

megbizott vegezteti e上



1 4- A t6bbi v拙alkozd haziorvos altal hasznan k6z6s hclyis6gek m損6dtet6se, karbantartasa,

rezslk61tsege (ideertvc a takar工t義si k61ts6get is) viselese sorin felmerii16 kiadasok tekinteteben

a k6z6s haszn各16k allapodnak meg. A PETEGISZ ZRT-Vel k6t6tt megallapodas jelen szerz6des

重nellさkletet kepe乙i.

1 5・ Az egeszsegugyi szolga血at6 b6rbeadasi jogot nem szerez, a megbiz6 enged61ye nelkul mds

SZCm6]yt a7 aladott helyis6gekbe nem fogadhat be, berbe nem adhatja, aZOkat maginrendelesi

Celra nem hasznalhatja.

16. Az egeszsegtigyi szolgaltat6 k6teles mind sqjat maga, mind az毎old両用車言T`　畠∴点一言!

k6pesitc5si e16irdsoknak megfele16 orvossal, illetve apo16n6vel s(拒t k61tseg6re gondoskodhi. A

helyettesit6knek fele16ssegbiztositassal ke11 rendelkeznitik.

Az egeszs6giigyi szolgaltat6 akadalyoztafasa cset6n k6telcs az 6nkorminyzatot halad6ktalanu1

6rtesiteni sz《iban vagy ir各sban. A helyettesek akad各lyoztat各sa eseten a H哀id血Bihar megyei

Korminyhivatal H年id心b6sz6mchyi Jar在si Hivatalinak Nepegeszs6gtigyi Osztalya

gondoskodik helyettes kirendeleser6l.

17. Az eg6szseg龍gyi szolg創tat6　haziorvos maga k6teles gondoskodni a vonatkoz6

jogszabalyokban e16irt k6telez6 adatszolgaltat各sok teljesites6r61, Valamint finanszirozasi,

tamogatasi 6sszegek elszamolasaval, nyilvantartas各val kapcsolatos teend6k ellatdsdr6L

1 8. A szerz6d6st az 6nkomanyzat azomali hatallyal felmondja, ha az egeszsegiigyl SZOlgaltat6

jelcn szcrz6d6sbcn v拙alt k6telezettseget felsz61itds ellen6re sem telleS誼ide6rtve a

4/20OO直L25.) EtiM. sz. rendeletben foglalt, illetve a mtik6desre vol丁atkozl主点∵ ・ | ¥中

Azomali hatallyal sz慣nik meg a szerz6d6s tovat)bまつamemyiben a megbizott ir鉦yahan a7

Eg6szsegbiztositdsi P6nztar a finanszirozdsi szerz6dest felmon句a.

19. Az 6nkominyzat rendkivi11i felmondds jogava1 61het abban az esetben, i11etve az

egeszsegugyi szolgaltat6 a szem61yben r珂6 okokb6l csak akkor mondhatja fel a szerz6dest, ha

az eg6szs6gugyl SZOlgaltat6 k6telezetts6gszeges6t az Orvosi Kamara sulyos fegyelmi v6ts6gnek

nyilvi項ja, Vagy bir6sag joger6s itelet6vel sdlyos k6telezetts6g szegest拙apit meg, a haziorvos

a szerz6desben foglalt felada偽t nem k6pes ellatni, illet6leg az orvosi hivatえs gyakorlasat6l az

erre jogk6rrel rendelkez6 szerv eltiltotta.

20. Jelell SZerZ6d6s megsz血ese eseten az eg6szseg堕yi szolgaltat6 a lelt缶szerinti eszk6z6ket,

fel szere16st k6teles hasznalhat6 allapotban, a haszn各lt helyisegeket az atv6telkori allapotban az

6nkorm各nyzat reszere visszaszolgaltatni.

2上S7erZ6d6 felek k61cs6n6sen k串lentik, hogy amemyibenjelen szerz6des撮bcn szabalyozott

b鉦mely k6rdes ut6bb jogszabalyvaltozas fol担in, amak m6dositasa rfe臨l高、ぐ′高潮¥’了ll

e11cmctesse valr'a Vagy aZZal kapcsolatban kiegeszit6sre szorul, k61cs6n6sen ke乙demCnyezik a

szerz6des m6dos触sal, annak megt6rtenteig a szerz6des hatalyos rendelkezesekkel egy茸tt

ervenyes.

22. A h各ziorvosok katalanitasala az 6na116 orvosi tevckenys6gr6l sz616 2000. evi Iエ・ t6rvchy

2/B. § (5) bekezd6s rcndelkez6sei az irinyad6k, aZaZ a k6IZetm6dositas miatt bek6vetkezett, a

haziorvost 6rt kar esetさn a telepu嶋si 6nkominyzat k紅talanitasi k6telczetts台ggel tartozik,

amelynek megallap{tdsanal figyelembe kcll vemi a haziorvosi szolgaltat6 atal a finanszirozdsa

keret6ben kapott egy eves 6sszeget.



23. A szerz6d6s mel16kletet kepezi:

- ingycncscn hasznalatba adott m茸szerek 6s t缶gyakJegy∠eke (le高al )

- a rende16 jelen allagat r6gzit6 feUegyzes

- megal lapodas az ugyeleti szolgalat ellalasまra vonatkoz6an

- a koz6s helyis6geket haszna16 vallalkoz6 haziorvosok megal]apod各sa k6z6s k61ts6gck

megoszt益血6 l

- rendelkezes a k6szen16ti szolgまlatr61.

- aZ aSSZisztenciaval k6t6tt munkaszerz6d5s

- a rende16si id6 beoszt各sa

24. A szcrz6d6 felek r6gzitik, hogy a szerz6dest 6 h6napos felmondasi id6 alkalmazasival a

masik felhez int6zett irasbeli 6s r6szletesen indokolt jognyilatkozattal s71面C,†時1トt照幸

1教1elynek soran tek量ntettel kel=en11i arra, hogy a folyamatos ellatas blZtOSitasa nc >∠eil¥′edJen

s全「elmet.

25. Szerz6d6 felek rdgzitik言1Ogy a SZerZ6d6s a hatalybalep6set6l szal丁litott 5 6vlg rendes

felmondassal nem sziintethet(うmeg.

26. Jelen szerz(;d6sben nem szabalyozott k6rdesekben a PTK, a h各ziorvosi szolgalat ellatasata

VOnatkoz6, Valamint a nem lakas c印ata szolga16 helyisegek b6rbeadasdr6l sz(描JOgSZabalyok

rendelkezesei az irinyad6k.

27. A szerz6des a finans乙irozdsi szerz6des 「venybe lepesさnek napjan 16p hatalyba, 6s a

V6glcges feladat-Cllまtdsi szerzこうdes hat乱yba 16p6s6nek napjin hafalyat veszti.

Szerz6d6 felek egybchangz6an k垂lenti, hogy ajelent - 4 oldalb61 a116 es 5 eredeti peldanyban

kesz亜一e16szerz6des tebes k6rtien, hianytalanu1 6s egybehangz6an, Valamint helyesen

tartalmazza e16zetes targyalasaik 6s egyezteteseik sorin k6lcs6n6sen kia[akl屈し¥、/倍′(一d6ses

akaratukat, amely a jelent e16szerz6d6sben foglalt nyilatkozataikkal mindenben mcgcgyezik
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