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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 14-ei rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/9723/2021. Targy: Javaslat az iskola-egészségügyi
feladatok ellátásának biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A. D"unay;"'s.á'5'ban az iskola-egészségügyi feladatokat Dr. Czúth Ildikó látja el, korábban a
BUBOMED Házi Gyermekorvosi Betéti Társaság, majd a társasági forma változását követöen 2016.
julius ̂ -jahatállyaJa MEDI-LOGISTIC Egészsegügyi és Szolgáltató Korlátolt FeleIösségű'Társas'áf;
képviseletében a 2016^ május 20-án kelt megbízási szerződés (7. számú me//eífef)-alapján°~Dr. ~Crirt?
M'kL2021'-lunms2~an kelt le,velében (z számúmelléklet) bejelentette, hogy az'isÍcofa-egészségttgyi

2021 szeptemberétöl nem ál) módjában ellátni, az erre való kotelezettségét°feÍmOTÍ'^
J"?^!Í TÍ' !108y. D?"a^.rsá"y Yáros0nkoraiányzataés a MEDI-LOGISTIC Egészségugyi és
Szolgáltató Kft. között fennálló megbi'zási szerződés a Dunavarsány 1. számúházigyermekorvosi
körzet házi gyennekorvosi feladatainak és a város iskola-egészségügyi feladatainak elÍátását ís
tartalmazza, válaszlevelunkben(. ?. számú melléklet) jeleztük a doktomonek, hogy azönkormar
nem-flm od ffl a MEDI-LOGISTICEgészségügyi és Szolgáltató Kft. 'áltarváIlalt'köteTezettségeÍc

eltekinteni, így a továbbiakbm is elvárjuk a megbízási szerzödésben foelalt esészseeüevi
feladatok ellátását.

A fentiek eUenére Dr. Czúth Ildikó - a kezdeményezett tárgyalásokat elutasítva - a 2021.
,
augusztus-. l?'énkelt levelében (4: számú melléklef) az általa kért(!)~szerződés módosítást meg'-nem
^^!Ít. kéri, s,z?m°" az ÖIlkormányzaton. Belátva a doktornövel való tárgyalás reményteienségét és
dismerve^ doktomo országos orvoshiánymiatti kivételes helyzetét, tárgyalásokatkezdeményeztfeika

Dunavarsány masik hazi gyennekorvosával és a még terhelheto dunavarsanyi háziorvosokkaÍ, 'de"saÍr
egyikük sem tudta vállalm a plusz feladatot.

Mwel helyben nem sikerült megoldást találnunk, felvettűk a kapcsolatot a házi gyermekorvosi
korzetunkbenszükségesetén helyettesitést végzö dr. Kárdási Judittal, 'aki nemrég vaÍlafta'eT
Nagyközség hasonló feladatainak ellátását. Szerencsére a doktomő a hivatásahoz-méltóan'aUt"'az
OnkormanyzatravisszaszáUt feladathoz, és gyermekenként bmttó 250 Ft/hó megbizásidíj'elienében'aí
tudná vállalm Dunavarsány iskola-egészségűgyi feladatainak ellátását. A fentibmttó 192. 000 Ft/hó
Sb!ás\^jéll, az iskola-egészsé8ügyi euatásröl szóló 26/1997. (Dí. 3.) NM rendeletben'fogIaÍt
feladatokteljesítésesoran hetente 1 napot fizikailag is az Iskolában töltene, amivel~az'eddÍgÍekÍie'z
képest összehasonlíthatatlanul megváltozhat a tanulókegészségűgyi ellátásának biztosítása.

A^ iskola-egészségügyi^feIadatok_eUátásáról szóló megbízási szerzödés megkötésével
%yÍd?3űleg,. szukséges..a, MEDI-L(X;ISTIC Egészségügyi és S'zolgáltató KorlátoIt-~FdeIősség'u
Társasággal kotöttmegbízasi szerzödés megfelelö módosítása is (5. számú melléklet). Természetesenaz
líj doktomő^eladatainak ellátásához szükséges biztosítani az iskolaorvosi rendelöjogszabály áÍtaTelőírt
minimális alapfelszerelését.



Határozati 'avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete saját részéról elfogadja a MEDI-
LOGISTIC Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel 2016. május 20-án megkötött Megbízási
Szerződés 1. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 5. számú
meUéklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás
aláírására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) határozatlan időtartamra megbízza dr. Kárdási Judit egyéni vállalkozót (2336

Dunavarsány, Tölgyfa u. 7.) Dunavarsany város - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti - iskola-egészségügyi
feladatainak ellátásával bruttó 192.000 Ft/hó megbízási díjért,

b) az a) pont szerinti megbízási díjnak és az iskolaorvosi rendelő Rendelet 1. számú
melléklete szerinti minimális alapfelszerelésével való ellátásának fedezetét a 2021. évi
költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítja,

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) ponf szerinti megbízási szerződés aláírására, a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola-egészségügyi feladatok
finanszírozására vonatkozó szerződés aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzűgyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyző

MelléMetek: 1. Megbfzási szerzödés
2. Dr. Czúth Ildikó felmondó levele
3. Válaszlevél
4. Dr. Czúth Ddikó levele

5. Megbízási szerződés módosítása

Dunavarsány, 2021. szeptember 7
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Megbizási szerződés
házi gyermekorvosi szolgálat

" DUNAVARSÁNYI
ONKORMÁNYZATI HIVATAL
as^ssBzz. r.ssss. asszazassza
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Amely létrejött egyrészről

ELŐADÖ^Í-^-gS;?". ELŐSZAM;
Dunavarsány_Város Önkormányzata (székhelye: 2336, Junavarsáiiy, Kossuth^Lajos u. 18.
adószáma: 15730875-2-13 törzskönyvi azoiiosító szám: '.>!;>.., i. :epvisé, r: i iergáneTarga
Tunde polgámiester), mint Megbizó (a továbbiakban Megbíw), másrészről

MEDI-LOGISTIC Egészsegugyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1211 Budapesl, Kossuth Lajos u. 62., fszt. 2., adoszáma: 25459669-2-43:
cegi'egyzékszáma; 01-09-276427, képviseli: Kaszéné dr. Czúth Ibolya Ddikó ügyvezetö), mint
Megbwtt (továbbiakban. - Megbiwtí) között alulírott helyea és időben az alábbi feltételekkel:

1. Megbiző megbizza Megbizottat, mint házi gyemiekoivosi szolgálatot működtető
egészségügyi szolgáltatót - Magyarország helyi onkoi-niányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX torveny 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a kötelezö alapfeladatai körébe
tm-tozó - ezen szerződés 1 . számú mellékletében meghatározotl, Dunavarsáiiy I. számú
házi gyermekorvosi könset (ellátási terület) míiködtetésével, valamint a körzeten belül a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrol szóló 4/2000. (II. 25. ) EüM
rendeletben (továbbiakban: Hr.) meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátásával.
valamint ezen szerzödés 2, számú melléklete szerinti nevelési-oktatási intézményekben
az iskola-egészségügyi feiadatok ellátásával.

2. Megbízott az 1. pontban meghatározolt megbízást elfogaáj'a, azt eüátja és egyben
fcijelenti, hogy a jogszabályok által előírt - egészségügyi vállallsozás "keretében az
eseszségagyi szolgáltafó tevékenység nyújtására (Iiázi gyermekorvosi szolgálat
működtetésére) vonafkozó - feltételeknek megfelel, ezen feltétefekkel rendelkezik.

3. Megbizó a niegbízást 2016. július 1. napjával kezdődöen határozatlm idöre adja.
Megbízott a megbízást ugyanezen idöponttól határozatlan idöre vállalja.

4. Megbízott kijelenti, hogy a 1. pontban vállalt megbizás feljesítése érdekében a házi
gyermácorvosi, ületve az iskola-egészségügyi feladatok ellátására és azok
fmanszirozására vonatkozó alapszerződéseket, valamint a hozzájuk kapcsolódó
mellékszerződéseket megköti az Országos Egészségbizlositási Pénztárral. (E pont szerinti
fínanszírozási alapszerződések a továbbiakban együtt: fmaiiszírozási alapszerzödés.)

5. Megbízó - tekintettel arra, hogy ezen szerzodés aláirásával az 1. szániú melléklet szerinti.
Dunavarsány I. számú házi gyermekorrosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget,
valamint az iskola-egészségűgyi feladatok ellátását Megbízott átvállalja tőle - tudomasuÍ
veszi, hogy az Országos Egészségbiztositási Pénztár a fmaiiszírozási alapszerzödést(-
ekel) és a hozzá kapcsolódó mellékszerz6dést(-eket) a kötelező egészségbiztositás
elláiásairól szóló 1997 évi LXXXIII törvény végrehajtásáról szóló 2~17/1997. (Xn. 1.)
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés ab) pontja alapján közvetlenül Megbízottal köti meg,
yalamint, hogy az eimek alapján folyósított fínanszirozás(-ok) teljes összegét Megbfzott
kapja meg. Megbízott a házi gyermekorvosi és iskola-egészségügyi ellátás
finaiszirozására folyósftott összeget elk-ülönitett bankszánilán Jsöteleskezelm.'

mplf.
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6' Megb',zott tudomásul ,vesz!. hogy Megbizó az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
'lgálat^ megszervezésével és működtetésével 2013. január l-jei kezd&

idötartamra a Medical Provisor Központi Orvosi Ügyelet'Kft-t bizta'meg,
er"Ltekmtettel JCIen <>zerződés kerctei kozött Megbízó a Megbízottnak az"ügyele?
szolgálatba" VE110 Tészvételére nem tart igényt- Megbizott kijelenti, ~hogy Tház'i
gyermekorvosi ^teriileti ellátási kötelezeltségének ~ leljesítése során°''szorosan
együttműködik a Medicai Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft-vel.

7 Szerződő Fdek kölcsönösen vállalják, hogy jelen szeraödés femiállásának időtai-tama
alatt a^hatályos^jogszabályok által elöirt báminemű jelentéseknek, adatszoleáltatási.
illetye beszámolási kötelezettségeinek a jogszabálybac vagy más módonclőírt'h'a'táiTdőn

eleget tesznek.

Megbízotl az ellátási teriilete" a házl gyermekorvosi ellátást és az iskola-egészségügyi
a fmans2íroz<m alapszerződéshez(-ekhez) kapcsolódó mellékszerződé's'be^-'

Sen),,is.Jlevesített', a ház.i .2yerme]COI'vosi feladatokellát'ására von&tkozó, "a~fír^J7Jft/
bekezdése szerintí képesítési (személyi) feltételeknek megfelelő és'ez'en feltételekkeÍ
rendelkező orvosávid Kaswné dr. Czúth Ibolya IldikóvaÍ '(továbbiakbair feÍadat'eUa'tó

gyermekorvos) látatja ei.

9 Megblzott. ki-ielenti', hogy a J°gszabályok altal elöírt egészségügyi szolgáltató
tevékenység nyújtására vonatkozó feltételeknek a feladatellató há2Í°"gyemietorv7s
megfelel, továbbá az eliátaiidó körzet (praxis) működtetésére a vonatkozó engedéivtieien
szerzödés alapjáii megkéri.

10. Megbizott a 9. pontban nevesilett fdadatellátó házi gyermekorvos személyében tölténő
^altoztatásra kuárolag. a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása alapJán'jogosuÍ't. 'Ha
Megblzo".. a_Megbízó Irásbeli.. hozzáJ<inilása "éUcül dont az oreo's" sz^meTyének
megválto.ztatasa1'01'. aza..szerződés Megbízó általi azonnali hatályú felmondását'vonja
maga után. Megbízó kyelenti, hogy amennyiben a Megbízott'az 1. pontban jelö')
tevékenyseg elvégzésében akadályozott, a helyettesítésről maga Ja~Megbizott
gcmdoskodik. A lielyettesítés díjazásáról a Megbízott 'gondoskodik. ~""°" ~ ""°'

11. Megbizott feladatellátó házi gyermekorvosa a betegeket az dvárható
mdossággal, valanint a szakmai, etikai szabályok, illetve az orvosi ellátásra és°azTevet

egészségügyi előirásokra vonatkozó jogszabályok betartásával, megfelelő színvonllon
lael,

12. Megbizotttóteles ellátatni feladatdlátó házi gyermekorvosával - az ellátási területén
iko és^a kűlön jogszabálybm foglaltak szerint a feladalellátó házi gyennekon'oshoz

esaz altala dfogadott biztosítottakon felűl - a rendelési'idejében hozzá
rturó személyeket; hahev-eny megbetegedésűlc vagy krónikus betegségűk miatt orvosl

eüáti^igenyetod és ellátatlanságuk az "egészséget'kárositó vagy a°gy°6gyuÍást- lassró
vezetne.

13. MegbízottfeladateIIátó házi gyermekorvosa csak különösen indokolt esetben utasithatia
d on.osválasztás esetén annak a személynek a j'denlkezését, '' akmek'ÍakóhelvT^

;ott ház^gyei-mekorvosi körzetébeii (ellátási "teröletén) van, azoiiban"cbben'' az
esetben is el keil látni az ellátási teröleten lakó beteget, ha az más on-ostnem váÍasztol'L
és ellátatlansága az egészséget kárositó vagy a gyógyulást lassító-'allapotromÍáiQz'

^^0-. -^> >"'-t,'
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vezetne.

14. Megbízott a házi gyennekon'osi szolgálat működtetését és ezen keresztül a házi
gyermekorvosi és jskola-egészségűgyi feladatok ellátását csak érvényes --'~az
egészségügyi szolgáltatói (liázi gyennelcoi-vosi) tevékenysége során okozott kár
megleritesére vonatkoző - felelösségbiztosítási szerzödés birtokában végezheti. A
felelősségbiztositási szerződés megkBtésével és fenntartásával kapcsolatos költs'ee'ek 'a
Megbizottat terhelik.

15. Az onállo orv-osi levekenységrői szóló 2000. évi II. törvény (a lovábbiakban: Öotv.) 2/B.
§ (5) belcezdése alapjáii az esetleges körzetalódosítás miatt bekövetkezett. a Ííázi
gyermekorvost értkár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, ainelvnek
megállapításánál Hgyeiembe kell venni a Megbízott által a fmanszirozása' keretebec
kapott egy éves összeget.

Megblzott feladatellátó házi gyermekon'osa a 3. számú mellékletben foglalt rendelési
időben személyes és folyamatos ellátást nyújt az egésxségi állapot megörzése a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljábol. A rendelési idő'meghatórozasako^
Megbízottfaidomásulveszi, hogy a Dmiavarsmyban működő, praxisjoggal rendeÍkező
haziorvosok kotelesek renddési idejűket összehaiigoltm kialakítani. ']Folyamatos~az
ellátás, ha a feladatellátó házi gyeimekorvos a Ílr. vonatímzó rendelkezésének a
figyelembe vételével a 3. számú mellékletben meghatározott rendelési időben házi
gyermekorvosi^tevékenységet végez, munkanapcmkeiit nyolc órában az öt'választo
biztositottalc számára rendelkezésre áll - ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos
távollét, illetve szabadságmiatt szűkségessé váló helyettesités eseteit- és, harészt vesz a
házi gyermekorvosi ügyeleti rendszerben. A feladatellátó háziorvos helyettesitését csak
az az orvos láthatja el, aki a házi gyemiekorvosi feladatkör ellátására'előírt szemé^vi
feltételeknek megfelei, és akinek nevét és szükséges adatait a "fínmszír'ozási
alapszerzödés(-ek) mellékszerződésében(-eiben) Mcgbízott feltüütette.

17 Megbizo a megbízas időlartamára az Öotv. 2/B. § (la) bekezdés a) pontjának figyelembe
,
teevel. --haszllálati. vagy, bérletídij. fizetéiie nélkül a Megbízott használatába bocsátja

Lhazi-g?,ermekorvosLteriueti ellátásá kotelezettségből eredő feladatok eUátása-ceÍjár'aJa
tulajdonában alló 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24. szám alatti, 4521 "hi'sz-'on
nrMutT,ttBgészsé8ház fsz'3'számú I'lelyiséget. Az Egészségház kozös "helyiségeit

egbízott házi gyemiekon'osi tevékenysége rendeltetésszerű "folylatásához^szm'ten
léritésmentesen használhatja.

18' Megbízott a közos haszllalatba atiott helyiséget kizárólag az 1. ponlban meghatározott
kötelezettségekből eredő feladatok ellátása celjára haszmlhatja, jogot aiinak°m-as"célra
történő hasznositásához, illetve további használatba, bérietbe adásához nem szerez"

19. Megbizott a 17. pontban megjelölt hdyiséget, valamint az esetíeges ingó berendezési és
>egyéb,_tál?yakat .'e8yzo!<önyvbe"> leltár felvételével veszi át használatba "Megbízolo'L

Jtt a használatba átvett ingó- és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen'köt'eles
használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő'"károkat Megbízottnak"mee"ke]I
tériteme.
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20 Megbizó, mint tulajdonos viseli a 17 pontban megjelölt Egészségház központi
berendezeseinek karbajntartási költségeit valammt az épület esetleges felújítási költségert
tekintettel az Öotv. 2/B. § (la) bekezdés b) pontjaban foglaltakra, melyet költségvetési
évente készített felújftási terve alapjiin, az erre elkülönített előirányzat keretei "között
végezhet.

21. Meebfzott köteles a használatába bocsátott helyiség állagmegőrzését biztosító
karbantartási immkák elvégzésére, így különösen a helyiség burkolatainak, ajtóinak,
ablakamak, berendezésemek ajavítására, festésére, mázolására. AzEgészségházkozösen
használt helyiségeinek esetleges karbantartási munkáinak költségeit Megbizóviseli.

22. Megbízott kötelessége, hogy a fumszü'ozási alapszerzödés alapján részére folyósított
,
^ls?.frozás flsiizeSébő' biztosílsa a házi gyennekoi-vosi ellátás zavartalan és folyamatos

működtetését, a házi gyenuekorvosi feladatok eilátásához szükséges személyi feltételek
megteremtését - ideértve különösen a megfelelo szakképesítésű asszisztencia'biztosítását
^- és a minimumfeltételek köre'be tartoző, Megbizó áltai korábban miir teljes k-öröen
biztositott, amortizálóáő targyi (orv'osi) eszközökpótlását.

23. Megbízott mmden liónapban számla alapján köteles bruttó 25. 000, - Ft közüzemi (gáz,
y', }arty;. vízés csatoraa)_díJhozzájárulást fízetni Megbfzónak, melynek összege évente a
KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik. A díjhozzájárulás mértékének az
emelesére ̂ -jelen szerződés megkötését követöen - elöször 2017. január 1-jével kerüTsoi7
A dijhozzajárulást Megbizó H742180-15393197 számú bankszámIajára''keU befizetni.
Abban az esetben, ha Megbizott a 16. pontban megjelölt helyiségben légkondicionáíó
ba-endezést épit ki a bermdezes áramfogyasztására figyelemmel Felek feliilvizsgálJELk a
fízetendő dijhozzájárulás aktuális mértékét.

24. Megbizott viseli a 1 7. pontban megjelolt helyiségbe bekötött telefon, illeh'e - ha elöfizet
rá - az mteraet szolgáltatás díját.

25. Megbízott kötelesaz 1. pontbaii megjelölt feladatok ellátásávai összefiiggésben felmeriilő
.

T^es tlu,lladélt elszállítasa rendelői textília mosatása, takan'táTköÍtség'emek"a
-VÍS!ÍTffeiyi Íla^"?t, az. eze"feliila_feladatellátássa] összefiiggésben felmerülöeg^éb"- a
szerződo felek által kölcsönösen el&gadott - költségeknek aviselésére.

^bl, !.Íkö, teies, Megbízottnak me8adni minde" olyan információt, amely az I . pontban
nMsuetöILkötele2ettségek. telJesitésé:hez szülcseges, illetve köíeles "tájéko'ztatn'i
Megbizottat a városi egészségügyi alapellátást érintőkérdésekröl.

27 Megbízott. köleles., Megbizót évrente Iegalább egyszer, kérésére pedig bármikor
tájékoztatm^eUátá..ateriilet működtetéséről, az ]~pontban meselöltrkötdezettséfielc
teüesítéséröl, ide nem értve a koiikrét szakmai tájékozlatást. MegbizojogosuÍt'eÍÍenön^
ajelen szerződés szerinti megbízás szerződésszerü teljesítését.

2S. Jelen szerződést, vaJamint a tcljesitése során, vagy azzal összefílggésben a Szerződö
k egymásró] tudomásutra jutott, azaz minden, a Polgári Tö^énykönyvrő]"szó]o

2013. én V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) 2:47. § szerinti adatot, ~eljárast7mformÍciót'
t.Íyt'vaIammt mÍndazon mformációt (atovábbiakban együttesen: mfom]áció)7amefynek

a Sm-zodő Felek bámelyikére vagy a Veluk kapcsolatban ál]ó-más'j(7gaían'v^
következménnyel jáma, vagy ezek hátrányos'megitélését'eraTménvSt'né.'

?
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sértené, vagy veszélyeztethetné gazdasági érdekeiket, a Szerződő Felek üzleti titokként
kötelesek kezeini.

29. Az elöbbieknek megfelelöen a Szerződő Felek szigoróan titokban tartanak minden olvan
infennációt, amelyet a szerződés teljesitése során kaptak, vagy szereztek meg. 'es'
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés hatályának tennállasáig, és azt kov^töen
serohoznak a másik Fé) elözeles, írasbeli engedélye nélkül nyilrónosságra, vagy
harmadik személynek nem szolgáltataak ki, hannaáik személy számára nem tesznek
hozzáférhetövé üzleti titoknalí minfisülő infonnációt

,
Jelen szerződés megszími1-.- ha az Országos Egészségbiztosilási Pénztár a Megbízottal
kötött fmanszírozasialapszerződéstC-elcet) és a hozzá kapcsolödó mellékszer2Ődést(-eket)
azounali hatállyal felmondja, illetve ha azok más módon megszűnnek, továbbá ha a
Megbizott teljesítése nem szerzödésszerű és Megbízó a szerzödést azonnali hatáUyal
fielmcmdja.

31. Jelen szerződés megszüntethelő közös megegyezéssel, illetve mindkét fél részéröl közöll
6 hónapos rendes felmondás útján.

szel'zód° felek kölcsönöse" kötelezettséget vállalnak az együttműködésre a teriileti
ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalanműködésének érdekében.
ezert kijelentik hogy minden e tárgyban felmerülő vitás kérdést elsősorban tárgyalás'
útján egyezség keretében fogják rendezni.

33. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a mindenkor hatályos
egészségűgyi jogszabályok az irájiyadóak.

Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket
felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukka) mindenben meeeevezöt
jóváhagyólag aláfrtak.

Dunavarsány, 2016. május 20. MEDt-LOGISTIC KFT.
1211 Bp" Kosauth Lajos u. 62. Fszt

MüslSm: 25459668-2-43
Cigjegyzékszáni: 01-09-276427

(1.^^^^. p^::-...... ^?:.. (^--^.^
Gcrgőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos

pulgármester jsgyzö
(Megbízd részéről)

Pé;ailay!e<en|egy2&

l^y^/te. j^_J
íitwT "

'''. Í'.. ':'!:^?.1^^... ^ ^., -'! .uH< -%fc-í^-/ ^
Kaszáné dr. Czúth Ibolya lldlk^f^g ̂ ^ o

íigyvezeté'
(Megbízott részéről)



1. számú melléklet

I. számú gyermekorvosi kőrzet
Ady Endre utca
Akácfa utca

Arany János utca
Amyas utca
Arpád tíca
Attila utca
Bem utca
Bethlen Gábor utca
Csermely köz
Csennely utca
Csorba Dezsö utca

Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Diófa utca

Domariba sziget
Dózsa György utca
Duna sor

Dunapart kömyéke
Dunavarsány Edzötábor
Epres köz
Epres utca
Erdőalja utca
Folyam utca
Forrás sor

Fő utca

Galagonya utca
Gát utca

Gömöry Ferenc utca
Gyóni Géza utca
Gyöngyvirág utca
Habitat utca

Halász Lajosné utca
Homok utca
Honvéd utca

Hóvirág utca
Hősök tere

Hősök útja
Hun utca
Iskola utca

Kálvin köz

Kolozsvári utca

Kossutli Lajos utea
Kölcsey utca
Ladik utaa

Malraos Józsefutca

Mártonyi Károlyi ié utca

Mécsvirág utca

L. ^.^



Meder utca

Naprózsa utca
Névtelen utca

Nyárfás sor
Orgoaa köz
Osz utca

Patak utca

Petőfi számyasliget
Ponty utca
Pozsonyi utca
Rákóczi utca
Rózsa utca

Strand utca

Szabadkai köz

Szabadkai utca

Számyasliget dűlő
Százados Istvánné utca

Sziget sor
Tanitók útja
Tél utca

Tölgyfa utca
Tomösvári Sándorutca

Tulipán utca
Vadrezeda utca
Varsa utca

Vasvirág utca
Viola utca

Zörgőfű utc.a

A Q.^



2. sz. ámú melléklet

Nevelési-oktatási intézmények

1. Arpád Fejedelem Altalános iskola
2. Weöres Sándor Ovoda

L. a,^ . ^f-^



3. számü melléklet

Kaszáné dr. Czüth Ibolya Ildikó gyermekorvos rendelési ideje:

Hétfö:
Kedd:
Szerda:

Csiitörtök:
Péntelc:

11-14
14-17
11-13
10-13
9-12

A.

^. a.^,
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Dunavarsány Város Önkormányzat
Dunavarsány
Kossuth Lajos u 18.
2336

Tárgy: iskola-orvosi szerződés felmondása, a
házi gyermekorvosi ellátás megtartása mellett

Kelt: Dunavarsány, 2021.06.02.

GERGŐNÉ VAR6A TÜNDE Polgármester Asszony részérel

Tisztelt Polgármester-Asszony!

Ezúton bejelentem Onnek, a MEDI-LOGISTIC Kft nevében, mint ügyvezető, hogy az iskola-
egészségügyl feladatok ellátását 2021. szeptembertől nem áll módomban ellátni, erre való
kötelezettségemetfelmondom, Agyermekorvosialapellátásttovábbra isvállalom.

Tisrtelettel

J'-í'Qít, & ^&.tt ií

Dr. Czúth Ibolya lldikó

ügyvezető
MEDI-LOGISTIC Kft

mint Kőzreműködfi

képviseletébenycp|. LOSIST!C KfT,
""'DrCÍutniid^

^SsS^^'
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Dunavarsány Város önkormányzatának
Po ármestere

Ig; 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18,, titkarsafc^dunavarsam . hu
S 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsaiik.hu

MEDI-LOGISTIC Kft.

2336 Dunavarsám
Habitat utea 22-24.

Dr. Czúth Ibotya IIdiko Ugyvezető Asszony részére

Tisztelt Ugyvezetö Asszony!

A 2021. június 3-án Onkormányzatunkhoz érkezett, az iskola-egészségügyi feladatok
ellátására vonatkozó kötelezettségét felmondó levelével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:

A Dunavarsán. y Város Onkormányzate, mint Megbízó és a MEDI-LOGISTIC Egészségügyi
és Szolgáltató Kft., mint Megbízott között 2016. május 20. napján létrejött megbizási
szerződés alapján 2016. július 1. napjátó! a MEDI-LOGISTIC Kft. látja el Dunavarsány I.
számú házi gyermekorvosi kőrzet házi gyeniiekorvosi feladatait ES a szerződés 2. számú
melléklete szerinti nevelési-oktatási intézményekben az iskola-egészségügyi feladatokat.

A szerződés 8. pontja szerint a fenti feladatokat a Megbizott dr. Czáth Ibolya Ildikóval láttatja
el. A szerződés 10. pontja szerint ameimyiben Megbízott a szerződés szerinti tevékenység
elvégzésében akadályozott, a helyettesítésről maga a Megbízott gondoskodik, ahogy a
helyettesítés díjazásáról is.

Dunavarsány Város Onkonuányzatának nem áll módjában a kötelezö alapfeladatai körébe
tartozó, a megbízási szerződéssel a MEDI-LOGISTIC Kft. által vállalt kötelezettségek
teljesitésétől eltekinteni, igy a továbbiakban is elvárjuk a megbízási szerzödésben foglalt
egészségügyi feladatok ellátásat.

Kérjük fentiek szives tudomásulvételét.

Dunavarsány, 2021. június 30.

Tisztelettel:
q

^
^^

' w '^:1
Gecfeőtíé Vargai T
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Dunauarsány Város Önkormányzat
Dunavarsány
Kossuth Lajos u 18.
2336

Tárgy: szerzodés-módosftss kérése
Dunavarsány, 2021.08.19.

GERGŐNÉ VARGA TÜNDE Polgármester Asszony résíérel

Ttsztelt Polgármester-Asszonyl

A mai naplg nem kaptam meg, azt a szerződésnnodositást, amtt kértem, miután az iskolsorvosl
feladatokat visszaadtam az Bnkormányzatnak.

Tisztelettel kérném a kBzreműkodését, hogy a szerzodésmődosítást minel előbb megkapj'am, hogya
NEAKfelé tudjam tovabbi'tani.

Tisrtelettel KEDI-LOCISTIC KFT.
Dr. Czúth lidilffl

2336 Dunaaraány, Habila! n. 22-24,
1 . . ANTSZnzonBtíH-UI) 0951)18

f-^. y^ ii^oL-} Lo

Dr. Czúth Ibolya lldikó
ugywzeta

MEDI-LOGISTIC Kft
mint Közremflködő
képvjseletében



5. számú melléklet

MEGBIZÁSI SZERZÖDÉS
1. SZÁMÜ MÖDOStTÁSA

amely létrejött egyrészröl

Dunavarsány Város Onkormányzata (székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18., adószáma:
15730875-2-13, törzskönyvi azonosító száma: 730875, képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester,
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbizó)masrészrö\

MEDI-LOGISTIC Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1211
Budapest, Kossuth Lajos u. 62., fszt. 2. ; adószáma: 25459669-2-43; cégjegyzékszáma: 01-09-276427,
képviseli: Kaszáné dr. Czúth Ibolya Ildikó űgyvezető), mint Megbizott (továbbiakban; Megbizott)- között
alulírott helyen és napon, Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének ..., 2021. (K. ...)
számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

1. Szerzödö felek rögzítik, hogy közöttük 2016. május 20-án megbízási szerzödés /a továbbiakban
Alapszerzodés/ jött létre a Dunavarsány I. számú házi gyermekorvosi körzet (ellátási teriilet)
működtetésére, a körzeten belül a házi gyermekorvosi feladatok, valamint az Alapszerzödés 2.
számú melléklete szerinti nevelési-oktatási intézményekben az iskola-egészségügyi feladatok
ellátására.

2. Szerzödö felek tekintettel arra, hogy Megbízottnak a továbbiakban nem áll módjában az iskola-
egészségügyi feladatok ellátni, az Alapszerzödés 1., 4., 5., 8. és 14. pontjait azonnali hatállyal a
következők szerint módosftják:

"l. Megbízó megbízza Megbizottat, mint házi gyermekorvosi szolgálatot működtetö egészségügyi

szolgáltatót-Magyarországhelyiönkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXIX tör^ény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja alapján a kötelező alapfeladatai körébe tartozó - ezen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott, Dunavarsány I. számú házi gyermekorvosí körzet (ellátási terület)
működtetésével, valamint a körzeten belül a háziorvosi, házi gyermekor^osi és fogor^osi

tevékenységró'l szóló 4/2000. (II. 25. ) EüM rendeletben (továbbiakban: Hr. ) meghatározott házi
gyermekor^osifeladatokellátásával.

"4. Megbízott kijelenti, hogy a 1. pontban vállalt megbízás teljesítése érdekében a házi
gyermekorvosi feladatok ellátására és azok finanszírozására vonatkozó alapszerződéseket,

valamint a hozzájuk kapcsolódó mellékszerződéseket megköíi az Országos Egészségbiztositási
Pénztárral, illetve annak jogutódaival. (E pont szerinti finanszirozási alapszerződések a

továbbiakban együtt: finanszírozási alapszerződés.)

"5. Megbízó - tekintettel arra, hogy ezen szerződés aláírásával az 1. számú melléklet szerinti,
Dunavarsány L számú házi gyermekorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget Megbízott

átvállalja tőle - tudomásul veszi, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, illetve annak
jogutódai a finanszírozási alapszerződés(-eke)t és a hozzá kapcsolódó mellékszerződés(-eke)t a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1. ) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés ab) pontja alapján közvetlenül

Megbízottal köü meg, valamint, hogy az ennek alapján folyósított fmanszírozás(-ok) teljes
összegét Megbízott kapja meg. Megbízott a házi gyermekor^osi ellátás finanszírozására
folyósított összeget elkülömtett bankszámlán köteles kezelni.



3.

" 8. Megbizott az ellátási temletén a házi gyermekorvosi ellátást afmanszirozási alapszerzödés(-
ek)hez kapcsolódó meUékszerződés(-ek)ben is nevesített, a házi gyermekor^osi feladatok
ellátására vonatkozó, a Hr. 11. § (3) bekezdése szerinti képesítési (személyi) feltételeknek

megfelelő és ezen feltételekkel rendelkező orvosával Kaszáné dr. Cwth Ibolya Ildikóval
(továbbiakban: feladatellátó házi gyermekorvos) láttatja el.

"14. Megbízott a házi gyermekor^osi szolgálat működtetését és ezen keresztül a házi
gyermekon^osi feladatok ellátását csak érvényes - az egészségügyi szolgáltatói (házi

gyermekorvosi) tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó - felelősségbiztosítási
szerzödés birtokában végezhetí. Afelelösségbiztosítási szerzödés megkötésével és fenntartásával
kapcsolatos költségek a Megbízottat terhelik.

Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott köteles a szerzodés aláírását követően azonnali hatállyal
megszüntetni a Nemzeti Egészségbiztosítási AIapkezelönél az Alapszerzödés szeríntí iskola-
egészségügyi feladatok finanszírozására vonatkozó szerződést.

4. Szerzödő felek rögzítik, hogy az Alapszerzödésjelen módositással nem érintett részei változatlan
tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak.

Jelen szerzödés négy. egymással szó szerint megegyezö eredeti példányban készült, melyet Szerződő
felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.

Dunavarsány, 2021. szeptember ...

Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester jegyzö, mint ellenjegyzö

Megbízó részéröl

Kaszáné dr. Czúth Ibolya Udikó
ügyvezetö

Megbfzott részéröl


