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Hiv. szám: DV/5518/2021.

Tárgy: Javaslat a Zs&A Egészségűgyi és Informatikai Kft-vel kötött
megbízási szerződés módosftására
Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata 2016. október 1-jei hatállyal megbfzási szerzödést (1. számú melléklet)

kötötta Zs&AEgészségügyiésInformatikaiKft-vel (atovábbiakban:Kft.) házigyermekorvosi szolgálatellátására. A
Kft. az ellátási területén azóta is orvosával, Dr. Zsiros-Antóni Krisztinával láttatja el a házi gyermekorvosi feladatokat.

ZsirosAttila. a Kft. ügyvezetöjeajelen előterjesztés2. számúmellékletétképezökérelmébena fenti megbfzási
szerzödésmódosítását kéri, tekintettel arra, hogy a Kft. felvételt nyert a teriileti kollegiálispraxisközösségbe,amihez
az eddigi 15 órarendelési időhelyett 20 órarendelési idörevan szükség.A rendelési időfenti kibövítéséhez szükséges
a megbizási szerződés megfelelö módosítása.
Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérol szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáró) szóló 2011. évi
CXXVIILtörvény46. §-ának(4) bekezdéseszerint eljárva

a) hozzájárulok a Zs&A Egészségügyi és Informatikai Kft. jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés 2. számú mellékletét képező módosítási kérelmében foglalt rendelési idő bővítéshez.

b) hozzájárulok a Zs&A Egészségügyi és Informatikai Kft-vel 2016. július 19. napján kötött, házi
gyermekorvosi

körzet (ellátási terület) muködtetésére és házi gyermekorvosi

feladatok ellátására

vonatkozó megbízási szerződés a) pont szerinti módosításához, a megbízási szerződés módositást
aláírom, illetve az egyéb szükséges intézkedések megteszem.
Határido:

azonnal

Felelős:

Polgármester

Az előterjesztést készftette:
Mellékletek:

dr. Kiss István aljegyzö

1. számú melléklet: Megbizási szerződés
2. számú melléklet: Módositási kérelem

Dunavarsány, 2021. április 27.
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Megbízási szerzödés

bán gyermekorvosl szolgálat ellátására
Amely létrejött egyrészről

Dunavarsány Város Onkormányzata (szélchelye; 2336 Dunavarsány, Kossutfa Lajos u. 18.,

adószáma: 15730875-2-13, töizskönyvi azonosítószáma: 730875, képviseli: Gergőné Varga

Tündepolgármester), mistMegbaó (atovábbiakban Megbízó), másrészről

Zs&A Egészségugyi és Informatikai Korlátolt Felelésségü Társaság (székhelye: 2336
Dunavarsány, Deák Ferenc u. 8., adószáma: 25702101-2-13; cégjegyzékszáma: 13-09181963, képviseli: Dr. Zsiros-Antóni Krisztina ügyvezető), mint Megblwtt (továbbiakban;
Megbwtt) közöttalulírott helyen ésidőbenaz alábbi feltételekkel:

1. Megbíző megbízza Megbízottat, mint házi gyermekorvosi szolgálatot működtető
egészségügyi szolgáltatót - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXKtörvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a kötelezőalapfeladatai körébe
tartozó - ezen szerzödés 1. számúmellékletébenmeghatározott, DunavarsányII. számú
házigyennekorvosi körzet (ellátási terület) működtetésével,valamint a körzeten belül a

háziorvosi, házi gyermekorvosi ésfogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (U. 25. ) EüM

rendeletben (továbbiakban:Hr.) meghatározottházigyermekorvosi feladatok ellátásával.

2. Megbízott az 1. pontban meghatározott megbízást elfogadja, azt ellátja és egyben
kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt - egészségügyi vállalkozás keretében az

egeszségügyi szolgáltató tevékenység nyújtására (házi gyamekorvosi szolgálat

működtetósére)vonatkozó- feltételeknekmegfelel, ezen feltételekkel rendelkezik.

3. Megbizó a megbízást 2016. október 1. napjával kezdődően határozatian időre adja.
Megbízott a megbízást ugyanezen időponttól határozatían időre vállalja.
4. Megbizott kijelenti, hogy a 1. pontban vállalt megbízás teljesítése érdekében a házi
gyennekorvosi feladatok ellátására és annak finanszírozására voaafkozó

alapszerződéseket, valamint a hozzájuk kapcsolódó mellékszerződéseket megköti az
OrszágosEgészségbiztosítási Pénzttaal. (Epont szerinti finanszírozási alapszerződések a
továbbiakbanegyütt:fínanszírozási alapszerződés.)
5. Megbízó - tekmtettel arra, hogyezenszerzödésaláírásával az 1. számúmelléklet s^erinti.

Dunavarsány II. számúházigyermekorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget
Megbízott átvállalja tőle - tudomásul veszi, hogy az Országos Egészségbiztosítási

Pénztára fmanszírozási alapszerz6dést(-eket) ésa hozzákapcsolódómellékszerződést(eket) a kötelezo egészségbiztosltás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXHI. törvény
vegrehajtásáról szóló217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés ab)pontja
alapján kőzvetlenül Megbízottal köti meg, valamint, hogy az ennek alapján foÍyósított
finanszü-ozás(-ok)teljes összegétMegbízott kapjameg. Megbfzott a házigyermekorvosi

ellátásfinanszírozásárafolyósított összegetelkülönftettbankszámlánköteleskezelni.

JL. C..^

6. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
szolgálat megszervezésével és működtetésével 2013. január 1-jei kezdőnappal
határozatlan idötartamra a Medical Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft-t bízta meg,
en-e tekintettel jelen szerződés keretei között Megbízó a Megbízottnak az ügyeleti
szolgálatban való részvételére nem tart igényt. Megbízott kijelenti, hogy a házi
gyennekorvosi területi ellátási kötelezettségének teljesítése során szorosan
együttmflködik a Medical Provisor Központi Orvosi ÜgyeletKft-vel.
Szerzödő Felek kölcsönösen vállalják, hogy jelen szerződés fennállásának időtartama

alatt a hatályos jogszabályok által előirt bánnineműjelentéseknek, adatszolgáltatási,
illetve beszámolásikötelezettségeineka jogszabálybanvagy másmódon előírt határidőn
belül eleget tesznek.
8. Megbizott az ellátási területén a házi gyermekorvosi

ellátást a finanszírozási

alapszerződéshez(-ekhez) kapcsolódó mellékszerződésben(-ekben) is nevesitett, a házi
gyennekorvosi feladatok ellátására vonatkozó, a Hr. II. § (3) bekezdése szerinti
képesítési (személyi) feltételeknek megfelelö és ezen feltételekkel rendelkező orvosával

Dr. Zsiros-Antóni Krisztinával (továbbiakban: feladatellátó házi gyennekorvos) láttatja

el.

9. Megbízott kijelenti, hogy a jogszabályok által elöírt egészségügyi szolgáltató
tevékenység nyújtására vonatkozó feltételeknek a feladatellátó házi gyennekorvos
megfelel, továbbáaz ellátandó körzet (praxis) működtetésére a vonatkozó engedélytjelen
szerzödésalapjánmegkéri.

10. Megbízott a 8. pontbm nevesített feladatellátó házi gyermekorvos személyében történő

változtatásra kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult. Ha
Megbízott a Megbízó írásbeli lio2zájárulása néUcül dönt az orvos személyének
megváltoztatásáről, az a szeiződés Megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja
maga után. Megbízó kijelenti, hogy araennyiben a Megbízott az 1. pontban jelölt
tevékenység elvégzésében akadályozott, a helyettesítésről maga a Megbizott
gondoskodik. A helyettesítés díjazásáróla Megbizottgondoskodik.

11. Megbizott feladateUátó házi gyermekorvosa a betegeket az elvárható legnagyobb
gondossággal, valamint a szakmai, etikai szabályok, illetve azorvosi ellátásra ésazegyéb
egészségügyi elől'rásokra vonatkozó jogszabályok betartásával, megfelelő színvonalon
látja el.

12. Megbízott köteles elláttatni feladatellátó házi gyennekorvosával - az ellátási területén

lakó és a különjogszabályban foglaltak szerint a feladatellátó házi gyennekorvoshoz
bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakon felül - a rendelési idejében hozzá
forduló személyeket, ha heveny megbetegedésükvagykrómkusbetegségükmiatt orvosi
ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító
állapotromláshoz vezetne.

13. Megbfzott feladatellátóházigyetmekorvosa csakkülönösenindokolt esetben utasíthalja
el orvosválasztás esetén annak a személynek a jelenfkezését, akinek lakóhelye a
Megbízott házi gyermekorvosi körzetében (ellátási területén) van, azonban. ebben az

esetben is el kell látni az ellátási terűleten lakóbeteget, ha azmás orvost nem választott,
és ellátatlansága az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassitó állapotromláshoz
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vezetne.

14. Megbízott a házi gyermekorvosi szolgálat működtetését és ezen keresztül a házi

gyermekorvosi feladatok ellátását csak érvényes - az egészségügyi szolgáltatói (házi
gyermekorrosi) tevékenysége során okozott kár megtérftésére vonatkozó felelősségbiztositási szerződés butokában végezheti. A felelősségbiztosftási szerzödés
megkötésével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Megbízottat terhelik.

15. Az önállóorvosi tevékenységrőlszóló2000. évi II. törvény(a továbbiakban: Őotv.) 2/B.
§ (5) bekezdése alapján az esetleges körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a házi

gyermekorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek
megáüapftásánál fígyelembe kell vemu a Megbízott által a finanszírozása keretében
kapott egy éves összeget.

16. Megbizott feladatellátó házi gyermekorvosa a 2. számú mellékletben foglalt rendelési

időben személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és győgyítása céljából. A rendelési idő meghatározásakor
Megbfzott tudomásul veszi, hogy a Dunavarsányban működő,praxisjoggal rendelkező
háziorvosok kötelesek rendelési idejtiket összehangoltan kialakftani. Folyamatos az
ellátás, ha a feladatellátó házi gyermekorvos a Hr. vonatkozó rendelkezésének a
figyelembevételével a 2. számú mellékletben meghatározott rendelési idöben házi
gyermekorvosi tevékenységet végez, munkanaponként nyolc órában az 6t választó
biztosítottak számára rendelkezésre áll - ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos
távollét, illetve szabadságmiatt szükségesséválóhelyettesités eseteit - és, ha részt vesz a
házi gyermekorvosi ügyeleti rendszerben. A feladatellátó háziorvos helyettesííését csak

az az orvos láthatja el, aki a házi gyennekorvosi feladatkör ellátására elöírt személyi
feltételeknek megfelel, és akinek nevét és szukséges adatait a finanszirozási
alapszerződés(-ek) mellékszerződésében(-eiben) Megbízott feltuntette.

17. Megbízó a megbízás időtartamára az Ootv. 2/B. § (la) bekezdés a) pontjának
figyelembevételével - használatí vagy bérleti díj fizetése nélkül - a Megbízott
használatába bocsátja a házi gyennekorvosi teriileti ellátási kötelezettségböl eredő
feladatok ellátása céljára a tulajdonában álló 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24. szám

alatti, 4521 hrsz-on nyüvántartott Egészségház fez. 5. szémú helyiségét. Az Egészségház
kőzös helyiségeit Megbízott házi gyenuekorvosi
folytatásához szinténténtésmentesen hasznáUiatja.

tevékenysége rendeltetésszerű

18. Megbízott a közös használatba adott helyiséget kizárólag az 1. pontban meghatározott
kötelezettségekből eredő feladatok eUátása céljárahasználhatja, jogot annak más célra
történőhasznosításához, illetve további használatba, bérietbe adásáhoznem szerez.

19. Megbízott a 17. pontban megjelölt helyiséget, valamint az esetíeges ingó berendezési és
egyéb tárgyakat jegyzökönyvben, leltár felvételével veszi át használatba Megbízótól.
Megbízott a használatba átvett ingó- és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen köteles

használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Megbízottaak meg kell
térftenie.

^ a^

20. Megbízó, miirt tulajdonos viseli a 17. pontbaii megjelölt Egészségház központi

berendezesemekkarbantartásiköltségeil,valamintazépületesetlegesfelújítási költségeit

tekintettel az Öoty.2/B. § (la) bekezdés b) pontjában foglaltakra, melyet költségvetési

évente készített felújítási terve alapján, az eire elkulönített előirányzat keretei között
végezhet.

21. Megbízott köteles a használatába bocsátott helyiség állagmegörzését biztosító

karbantartási munkák elvégzésére, így kűlönösen a helyiség burkoÍatainak, ajtóinalc,

ablakainak berendezéseinek ajavítására, festésére, mázolására. Az Egészségházközöseií
használthelyiségeinekeseüegeskarbantartásimunkáinakköltségeitMegbízoviseli.
22. Megbfzott kötelessége, hogy a finanszírozási alapszerződés alapján részére folyósított

felaaszirozásösszegébőlbiztosítsa a házigyennekorvosi ellátászavartalanésfolyamatns

működtetését, a házi gyennekorvosi feladatok ellátásáhazszűkséges személyi feltételek
megteremtését - ideértve különösea a megfelelő s^akképesítésű asszisztencia'biztosítását

- és a minimumfeltételek körébe tartozó, Megbízó által korábban már teljes körűen

biztosított, ainortizálódótárgyi(orvosi) eszközökpótiását.

23. Megbízott 2017. január 1-jétől minden hónapbm számla alapján köteles bruttó 25. 000.Ft közüzemi

(gáz yi llany, víz és csatoma) díjhozzájárulást fizetni Megbízónak, melynek

összege évente a KSH által közzétett inflációmértékével emelkedik. A díjhozzájárulás

mértékénekazemelésére-jelen szerződésmegkötésétkövetően- elöször2018.január
1-jévelkerűIsor. AdíjhozzajárulástMegbízó 11742180-15393197számúbankszámlájára
kell befizetni Abban az esetben ha Megbízott a 17. pontban megjelölt helyiségben
-égk°Ildicioniüó berendezést épít ki, a berendezés áramfogyasztásEn-a figyelemmel Feleí

fdülvizsgáljálca fizetendődíjhozzájárulás aktuálismértékét.

24. Megbízott viseli a 17. poatban megjelölt helyiségbe bekötött tele&n, illetve - ha előfízet
rá- azintemet szolgáltatásdíját.

25. Megbízott kötelesaz 1.pontbanmegjelöltfeladatokellátásávalösszefuggésbenfeünerulö
veszélyes hulladék elszállítása rendelői textília mosatása, takaritfe" költségeinek a
viselésére, yalamint az

ezen

felül a feladateUátással

összeffiggésben fehnertllö egyéb -

a

szerződöfelekáltalkölcsönösenelfogadott- költségelcneka viselésére.

26. Megbizo köteles Megbízottnalc megadni minden olyan infonnációt, amely az I. pontban
megielölt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatni

Megbízottat a városi egészségügyi álapellátást érintő kérdésekről.

27. Megbízott köteles Megbízót évente legalább egyszer, kérésére pedig bfamikor

tájékoztaüu az ellátási terület működtetéséről, az 1. pontbaa megjelölt kötelezettségek

teljesítéséről, ideuem értvea konkrétszakmai tájékoztatást. Megbízójogosult eUenorizni

ajelen szerződésszerinti megbízás szerződésszerűteljesítését.

28. Jelen szeraődést, valamint a teljesítése során, vagy azzal összeffiggésben a Szerződő
Feleknek egymásról tudomásukra jutott, azaz minden, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) 2:47. § szerinti adatot, eljáiást, mformációt.

tényt valamintmmdazoninfonnációt(atovábbiakbanegyüttesen:mformáció),amelynek

kozlésea SzerzodőFelekbármelyikérevagya Velükkapcsolatbanállómásjogalanyra
hátrányos kövefkezménnyel jáma, vagy ezek hátranyos megítélését eredményezhetné,

Á^. C.^

lSekvlSiszélyeztethetaé gazdasági érdekeiket'

a

szerződő Fel^ Udeti titokként

29'^ne!ő^kn^T8felelően.^sTződőFelekszi80rúantitokbmtartan^mindenolyan
^om"aaóLamelyet a szerzodés telJesftóse soran'k^tak, -7ag7^ztekTel'^

^leS^íl^^S?^és^s^

^Lh,or8 La. masík -Fel előzetes'. írásbeu. eng^~nélküT^'ános^grauv
!lam^&J?Télynek. nem .szolgáltataak^'^^~^y sXZT^es^

hozzáférhetövéiizleti titoknaJc niinősülőúiformációt"
30'

le^s^lz6. dtm ess^klba^olszaeos ESé^égbiztosítási Pénztár Megbízottel
^T^°^"aT6dest(-eket)'es a hMzá^P^omeU:kTze:^^^^
a

^Tln ?lLhaS. felmondja'_iuetve ha"az°^"'ás módonm~egszŰnn'ek7to3Tac^

?? teljesítéseDem-szeraödésszerűésMegbfzóT'szeST'az'onm'irS^

3L

megegyezéssel-il etvemindkétfélT ^It

32' Sd^felekJ?ölcsönösen kötelezette^ váJlalnak az együttolűködésre a teruleti

^áÍk^TteéLéLTJgészs^Y'J^UM;^v^^
ntik'hoeymmdenetár^baD felmerü10 vitás-kéidés7ers

/

tt kueie

útjm egyezségkeretében fogjákrendezni.
331

^?^odésbe^n.
emszabalyozott. kérdésekben
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Dunavarsány, 2016. JúUus 19.
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GergőnéVargaTunde dr. SzilágyiÁkos
polgármester

jegyzo

(Megbíző részéről)
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Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
ugyvezetfi

(Megbízott részéről)

1. számúmelléklef

II. számú gyermekorvosi körzet
AIkotmány utca
utca

Bajai út

Bajcsy Zsilinszkyutca
Bajnok utca

Barátságutca
Baross utoa

Bartók Bélautea
Békeutca
Bélaköz
Bokréta utca
Búza utca
Csenkesz utca
Domb utca
Eőtvös utca

Erkel Ferenc utca

Erőspuszta
Erőspusztai hídfo
Fátyolvirág utca

Fenyves tanya
Görgeyutea
Határutca

Jfjúságutca
Imola utoa
Jókai utca

Kertész utca
Kiicerics köz

Kökényköz
Liget utca

Lovas tanya
Muskáfli köz

Nagyvarsányi utca
Nyárutca
Pálya utca

Petőfí lakótelep
Petőfi utca
Rét utca

Sport utca

Szabadság utca
Széchenyi utca
Szőlő utca
Tavasz utca
Temesvár utca

Templom utca
Tisztiházak dűlő

Tompa utca

L.C..^

Vasút sor

Vészi Józsefutca

Vü-águtca
Völgy utca

Vörösmarty utca

i.^ <-^ -

^

2. számú mellé/clet

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina gyermekorvos rendclési ideje;
Hétfö:
Kedd:
Szerda:
Csűtörtök:
Péntek:

9-12
9-12

9-12
15-18
9-12

^v. fíL^-

ü^^

Módosítási kérelem

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott ZsirosAttilafszüL:Szolnok, 1980. 12. 09 laka'm: 2336. Dunavarsány,DeákFerenc utca
40), mint a Zs&A Kft. fadószám: 25702101-2-13, székhely: 2336. Dunavarsány, Deák Ferenc
utca 40) ügyvezetője kérem, hogy az alábbiak szerint módosítsuk a feladat ellátási szerződést,
mivel a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9. ) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a
praxiskezelő által közzétett formában hiánytalan praxisközösségi felvételi kérelmet
nyújtottunk be, és a területi kollegiális praxisközösségbe2021. március 10-én felvételre
került.

A Dunavarsány II. gyermekkörzetbenfazonosító: 507660, NEAK azonosító: 130095053)
2021. május 1-től a rendelési idő az alábbiak szerint módosul:

Hétfő:9:00-13:00

Kedd:8:30-10:30(egészségestanácsadás),10:30-13:00
Szerda:8:30-10:30(egészségestanácsadás),10:30-13:00
Csütörtök: 15:00-18:00
Péntek: 9:00-13:00

Dunavarsány, 2021. 04. 26.
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Zsiros Attila
Zs&A ügyvezető
Zs&AEgészségügyiésInformatikaiKft.
2336Dunavarsány,DeákFerencirtca40.
Adöszám:25702101-2-13

Cg. 13-09-181963
Bankszsz. : 10300002-13076597-00024809

