Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátásra, valamint iskola-és ifjúság egészségügyi szolgálatra
vonatkozó
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
az egészségügyi szolgáltatást a szolgáltató az Önkormányzat tulajdonában, illetve
használatában lévő rendelőegységben nvújtja
amely létrejött egyfelől Szajol Község Önkormányzata képviseletében eljáró
Szöllősi József polgármester (5081 Szajol, Rózsák tere 1.), mint Megbízó, másfelől
Kapásné Dr. Kardos Adél (szül.: Mezőtúr, 1979. 07. 02., an.: Vass Margit, adószáma:
67264638136) 5420 Túrkeve, Kinizsi út 52.) háziorvos, egyéni vállalkozó egészségügyi
szolgáltató, mint Megbízott között, az alábbi feltételek szerint:
1./ Megbízó - mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv - jelen szerződés
keretében megbízást ad felnőtt és gyermek háziorvosi, valamint iskola-és ifjúság
egészségügyi szolgáltatás ellátására, jelen szerződés mellékletében meghatározott terület
vonatkozásában.
2./ Megbízott, Kapásné Dr. Kardos Adél a személyes közreműködésével végzi a
tevékenységet. Kapásné Dr. Kardos Adél rendelkezik a Magyar Orvosi Kamara által
kiadott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító működtetési engedéllyel, illetve
hatósági bizonyítvánnyal, melynek száma: 65080 (kelte: 2004.12.15.)
Ezen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály által kiadott mindenkor
hatályos működési engedély.
3./ Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében
megjelölt ellátási területen lakó és az általa elfogadott biztosítottak, valamint a hozzá
sürgősséggel fordulók részére képesítésének megfelelő szakmai színvonalon, a tőle
elvárható gondossággal eljárva, a hatályos szakmai jogszabályoknak megfelelő háziorvosi
szolgáltatást nyújt folyamatosan és személyesen. Kivételt képez:
- ha egészségi állapota miatt erre nem képes (keresőképtelenség),
- ha szabadságát tölti
- és hivatalos távollét esetén.
Feladatkörébe tartozik az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a
beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja,
illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra,
gyógykezelésre való utalása.
Továbbá:
a/ a terhesgondozásban való közreműködés,
b/ a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása
- szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtétele, amely
a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges
- védőoltással és azzal kapcsolatos tennivalók,
- fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos
tevékenység,
- kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalók,
- ételmérgezések esetén szükséges teendők,
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- az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa
megtett intézkedésekről értesíti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát
c/ az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
d/ az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és az egyes népegészségügyi célú
szűrővizsgálatokon való közreműködés, valamint együttműködés az ellátási területén
ilyen szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelős
szervvel,
e/ külön engedély alapján kézi gyógyszertár kezelése,
f/ külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvos-szakértői feladatok,
g/ külön jogszabályban foglaltak szerinti halott vizsgálat ellátása,
4./ Megbízott ellátja a szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola – székhelye: 5081 Szajol,
Kölcsey út 45. - valamint a Szajoli Tiszavirág Óvoda – székhelye: 5081 Szajol, Szt. I. kir.
út 70. – iskola egészségügyi feladatait.
Az iskola egészségügyi feladatokat a 26/1997. (IX. 3.) számú NM rendelet alapján, a
területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglaltak
figyelembevételével kell ellátni.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fent nevezett intézményekben a működési
engedélyben szereplő heti rendelési óraszámban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően
biztosítja az óvodás gyermekek, általános iskolai tanulók megelőző jellegű iskola
egészségügyi ellátását a területileg illetékes védőnővel együttműködve.
Megbízott ezen feladat ellátásért az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által
minden év szeptember 30-ig meghatározott és ellátott óvodás/iskolás tanulói létszám után
járó díjazást kapja. Ezt az összeget a Megbízó havonta a Megbízott számlájára utalja az
OEP finanszírozás megérkezését követően.
5./ Megbízó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő
terület tekintetében másik háziorvossal egyidejűleg nem köt területi ellátásra vonatkozó
szerződést.
6./ Az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásra vonatkozó feltételeket a
Megbízott és az Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött szerződés tartalmazza, mely
Szerződés megkötéséhez és a közvetlen finanszírozáshoz a Megbízó hozzájárul.
7./ Megbízott mindenkor köteles gondoskodni saját maga és munkatársai helyettesítéséről
az önkormányzat illetékes szakemberei felé jelentési kötelezettséggel. A helyettesítést
mindenkor a helyettesített orvos rendelőjében és rendelési idejében kell ellátni, az ettől
eltérő esetre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának engedélye szükséges.
8./ Ügyeletben történő részvétel: Szajol Község Önkormányzata felnőtt háziorvosi és
gyermekorvosi ügyeletét az Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató Kft. látja el, az alábbi
rendelkezésre álló időben: Felnőtt és gyermek ambuláns ellátás valamennyi ellátotti körre
vonatkozóan: hétköznap 19,00-tól másnap reggel 8,00-ig, valamint heti pihenőnap,
munkaszüneti nap és ünnepnap 7,00-tól másnap reggel 7,00-ig. Területi („kijárós”) ellátás:
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hétköznap 16,00-tól másnap reggel 7,00-ig, valamint heti pihenőnap, munkaszüneti nap és
ünnepnap 7,00-tól másnap reggel 7,00-ig.
9./ Megbízó jogosult és köteles az egészségügyi ellátási szerződés alapján működő
egészségügyi szolgáltatónál ellenőrizni a szolgáltató működését. Az ellenőrzés elsősorban
az alábbiakra terjedhet ki:
- a helyettesítési előírások betartásának,
- a rendelési idő betartásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés keretében a Megbízott a közszolgáltatásért felelős szerv számára:
- rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat,
- évente írásban beszámol a közszolgáltatásért felelős szervnek az egészségügyi
közszolgáltatás teljesítéséről.
Megbízó jogosult szakmai hiányosság, hiba gyanúja esetén a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé jelentést
tenni, etikai ügyben az Orvosi Kamara állásfoglalását kérni. Tulajdonosi érdeket sértő
esetben (pld. szándékos rongálás, gondatlanságból okozott kár esetén) jogi úton szerezzen
érvényt érdekeinek.
10./ Megbízott kötelezi magát, hogy hetente legkevesebb 15 órát rendel. Megbízott
munkanaponként 8 órában - beleértve a rendelési időt - az őt választó biztosítottak
számára rendelkezésre áll, elérhetőségéről az ellátási területén lakókat tájékoztatja.
Megbízott a napi szükséges rendelési időt az önkormányzattal egyeztetve állapítja meg, a
praxis lakossági igényének megfelelően. Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök, péntek:
800-1200, kedd: 1300-1600. Rendelkezésre állási idő: hétfő-péntek: 800-1600
A napi rendelési idő 2 óránál nem lehet kevesebb.
11./ A Megbízó az egészségügyi szolgáltatónak jelen szerződés keretében adott
megbízással biztosítja a település felnőtt és gyermek háziorvosi feladatait, mely feladat
ellátásához a rendelő épületét az önkormányzat a Megbízott ingyenes használatába adja.
Az erre vonatkozó részletes szabályokat a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező
Használati szerződés tartalmazza.
12./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban felsorolt háziorvosi feladatként
külön díjazás ellenében végzett tevékenységből, vagy a háziorvosi ténykedést meghaladó
ellátásból származó pénzbevétel Megbízottat illeti meg.
13./ A Megbízott vállalja továbbá, hogy az asszisztensi teendőket ellátó alkalmazottnak
rendelkeznie kell, a mindenkor aktuális jogszabályban foglalt képesítési előírásokkal.
14./ A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata.
Megbízott Megbízó részére a feladat ellátási színvonalat mérő mutatókat, a háziorvosi
alapellátás felméréséhez, tervezéséhez adatokat szolgáltat a hatályos adatvédelmi
törvénynek megfelelően. Megbízott köteles maga és munkatársai továbbképzéséről,
szakmai ismereteinek bővítéséről gondoskodni az érvényben lévő jogszabályok szerint.
15./ Megbízott kötelezettséget vállal arra; hogy amennyiben tartozása és egyéb
kötelezettségvállalás a 60 napon belül nem kerül kiegyenlítésre, erről haladéktalanul
értesíti a Megbízót.
16./ Jelen szerződés határozatlan időre, de legalább 5 év időtartamra szól.
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A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszüntetésére az alábbi szabályok
az irányadók:
A szerződést a felek közös megegyezéssel, vagy a másik félhez írásban intézett
felmondással megszüntethetik. A felmondási idő 6 hónap.
A Megbízó a szerződést indoklással felmondhatja, ha a Megbízott az alábbi
kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti:
a/ ha megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökken és e
szakmai színvonalcsökkenést az egészségügyi hatóságnak a közszolgáltatásért felelős
szerv felkérésére lefolytatott célellenőrzése is igazolja,
b/ a Megbízott a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan és súlyosan megszegi,
c/ amennyiben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya által a Megbízott részére kiadott működési engedélyt
visszavonták,
d/ a Megbízott végelszámolási, vagy felszámolási eljárás alatt áll,
e/ Megbízott az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi
feltételnek nem felel meg.
Jelen szerződést a Megbízott abban az esetben jogosult felmondással megszüntetni, ha a
Megbízó a szerződésben, vagy a jogszabályban foglalt kötelezettségét felhívás ellenére
ismételten megsérti.
17./ Kártalanítás: a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a
Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek összege a finanszírozás egy
éves összegének arányos része.
18./ Jelen megállapodás egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a
megállapodás egészének érvénytelenségét.
19./ Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik. Ennek érdekében igénybe veszik az illetékes
orvosi kamarai szervezet közvetítését.
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
20./ Jelen szerződést a felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helyben hagyólag aláírják.

Szajol, 2015. november 17.

Szöllősi József
polgármester
Megbízó

Kapásné Dr. Kardos Adél
háziorvos, egyéni vállalkozó
Megbízott
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