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Dunavarsány Város ÖnkormányzataKépviselő-testületének
2022. február 24-ei rendkívüli, nyílt ülésére
Hiv. szam: DV/3476/2022.

Tárgy: Javaslat háziorvosi területi ellátási kötelezettség
vállalására vonatkozó megbízási szerzödés megkötésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi öiikonnányzatairól szóló2011. évi CLXXXK. törvény 13. § (l)bekezdés
4. pontja a helyi önkonnányzatok alapfeladatai között nevesiti az egészségügyialapellátás biztosítását.
Dunavarsány Város Onkormányzata a háziorvosi körzetekről szóló 15/2012. (VI. 13.) önkormányzati
rendeletében meghatározott III. számú felnött háziorvosi körzetében a területi ellátási kötelezettséget az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (és annakjogutódjaival) kötött szerzodés alapján 2016. március 1jétől - közalkalmazotti jogviszonyban álló orvossal láttatta el. Dr. Mets Andrea közalkalmazott
háziorvos 2021. évvégénsikeresen letette a háziorvosi szakvizsgát, amelyre tekintettel 2021. december
31-ével közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, így lehetővé vált, hogy a jövöben az általa ellátott
körzetben a háziorvosi területi ellátási kötelezettséget egészségügyi vállalkozás keretében végezze.

A rendelkezésre álló idö rövidsége miatt a Képviselö-testület a 183/2021. (XII. 14.) számú
határozatával fethatalmazta a Polgármestert, hogy a háziorvosi körzet feladatellátásának folyamatos és
zavartalan biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, amelynek eredményeként
Helyettesítési szerződés jött létre Dunavarsány Város Onkormányzata és a Sziget Info Medical
Kereskedelmi Kft. között a körzet háziorvosi szolgáltatásának 2022. január 1 . és 2022. március 3 1.

közötti ellátásáraazzal a nem titkolt céllal, hogy ezen ideiglenes megoldást követöen 2022. április 1jével létrejöjjön a két fél között a háziorvosi teriileti ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó

megbízásÍ szerzÖdés.Azegészségügyiszolgáltatófeladatellátóháziorvosais Dr. Mets Andrealenne.
A működési engedély kiadása és az engedélyezési eljárás lefolytatása a Pest Megyei
Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának feladat- és
hatáskörébe tartozik. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15. ) Komiányrendelet 8. § (4) bekezdés a)
pontja szerint a kérelmezönek a működési engedély iránti kérelméhez mellékelni kell a teriileti ellátási
kötelezettségvállalásáravonatkozó megbizási szerzödést.
A fentiekre tekintettel elkészült a jelen elöterjesztés melléklete szerinti háziorvosi területi ellátási
kötelezettség vállalása tárgyában kötendo megbfzási szerződés tervezet, amely a Képviselő-testület más
egészségügyi szolgáltatókkal kötött hasonló tárgyú megbizási szerződéseiben foglalt feltételrendszerek
figyelembevételével került megszövegezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet a szerzödés-tervezet megvitatására, és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a saját részéről változatlan szövegezéssel és tartalommal elfogadja a jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező háziorvosi területi ellátási kotelezettség
vállalása tárgyában kötendő megbízási szerződést, és azt megköti 2022. április 1-jei
hatállyal határozatlan időre a Sziget Info Medical Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, üdülő sor 172.) egészségügyi szolgáltatóval,
abban az esetben, ha az új egészségügyi szolgáltató feladatellátó háziorvosa Dr. Mets
Andrea háziorvos lesz.

b) haladéktalanul biztosítja - az 1. pont szerinti szerződés megkötését követően az
egészségügyi szolgáltató részére - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott
szakmai, műszer ellátottsági minimumfeltételeket a 2022. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Áz előterjesztést készítette:

dr. Kiss István aljegyzö

Dunavarsány, 2022. február 23.
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MEGBtZÁSISZERZÖDÉS
amely létrejött egyrészröl Dunavarsány Város Onkormányzata (székhely: 2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 18., képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester), mmt megbízó (továbbiakban:
Megbíiő), másrészről a Sziget Info Medical Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Udülö sor 172., adószám: 27555558-2-13, cégjegyzékszám: 13-09217478, képviseli: Dr. Mets Andrea ügyvezetö, a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Mets Andrea, mint
megbfzott (továbbiakban; Megbiwtt) között felnött háziorvosi teriileti ellátási kötelezettség vállalása
tárgyában alulírott helyen és idöben az alábbi feltételekkel:
1. ) Megbízó Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének .., 2022. (II. 24. ) számú
határozata alapján megbízza Megbizottat, mint háziorvosi szolgálatot működtető egészségügyi
szolgáltatót - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (i)
bekezdés 4. pontja alapján a kötelezö alapfeladatai körébe tartozó - e szerzödés 1. számú mellékletében
meghatározott Dunavarsány III. számú felnőtt háziorvosi körzet (ellátási terület) működtetésével,
valamint a körzeten belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II. 25. ) EüM rendeletben (továbbiakban: Hr. ) meghatározott háziorvosi feladatok ellátásával.
2. ) Megbízott az 1.) pontban meghatározott megbízást vállalja és egyben kijelenti, hogy a jogszabályok
által elöírt - egészségügyi vállalkozás keretében az egészségügyi szolgáltató tevékenység nyújtására
(háziorvosi szolgálat működtetésére) vonatkozó - feltételeknek megfelel, e feltételekkel rendelkezik.
3. ) Megbízó a megbízást 2022. április 1. napjával kezdó'doen határowtlan idore adja, Megbízott a
megbízást ugyanezen idciponttól határozatlan idó're vállalja.
4. ) Megbízó kijelenti, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megköti a 2. ) pontban vállalt
megbízás teljesítése érdekében a háziorvosí feladatok ellátására és annak fínanszírozására vonatkozó
alapszerzödést
(továbbiakban:
fínanszírozási
alapszerzödés)
és a
hozzá
kapcsolódó
mellékszerzödéseket.

5. ) Megbízó - tekintettel arra, hogy ezen szerződés aláírásával az 1. számú melléklet szerinti háziorvosi
körzetben a területi ellátásí kötelezettséget Megbízott átvállalja töle - tudomásul veszi, hogy a Nemzetí
EgészségbiztosításÍ
Alapkezelö a finanszírozási
alapszerzödést és a hozzá kapcsolódó
mellékszerződést(-eket) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XH. 1. ) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés ab) pontja alapján
közvetlenül Megbizottal köti meg, valamint, hogy az ennek alapján folyósított finanszírozás teljes
összegét Megbízott kapja meg. Megbízott a háziorvosi ellátás finanszírozására folyósított összeget
elkülönített bankszámlánköteles kezelni.

6. ) Megbizott tudomásul veszi, hogy Megbízó az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti szolgálat
megszervezésével és működtetésével 2013. január 1-jétől a Medical-Provisor Kft-t bízta meg.
Megbízott kijelentí, hogy felnött háziorvosi területí ellátási kötelezettségének teljesítése során szorosan
együttműködik a Medical-Provisor Kft-vel.
7. ) Megbízott az ellátási területén a háziorvosi ellátást a finanszirozási alapszerzödéshez kapcsolódó
mellékszerzödésben is nevesített, a háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó, a Hr. ll. § (1)-(2)
bekezdései szerinti képesítési (személyi) feltételeknek megfelelő, és e feltételekkel rendelkező
orvosával dr. Mets Andreával (továbbiakban: feladatellátó háziorvos) láttatja el.
8.) Megbízott a 7. ) pontban nevesített feladatellátó háziorvos személyében történő változtatásra
kizárólag a Megbizó előzetes írásbeli hozzajárulása alapján jogosult. Ha Megbízott a Megbizó írásbeli
hozzájárulása nélkül dönt az orvos személyének megváltoztatásáról, az a szerződés megbízó általi
azonnali hatályú felmondását vonja maga után.
9. ) MegbÍzott köteles jelen szerzödés aláírását követö 30 napon belül beszerezni a Pest MegyeÍ
Konnányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától a 2. ) pontban vállalt

megbízás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyezö
jogerös működési engedélyt. Megbizott a 2. ) pontban vállalt megbízás teljesitését kizárólag a jogerős
működési engedély birtokában kezdheti meg. Ha Megbfzott legkésőbb a jelen szerződés aláírását
követö 35. napon nem nyújtja be az egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyezö szükségesjogerös
működési engedélyt, vagyjogerös működési engedély nélkül kezdi meg a feladatellátást, az a szerzödés
Megbizó általi azoimali hatályú felmondását vonja maga után.
10. ) Megbízott feladatellátó háziorvosa a betegeket az elvárható legnagyobb gondossággal, valamint a
szakmai, etikai szabályok, irányelvek, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásával látja el.
11.) Megbízott köteles elláttatni feladatelláíó háziorvosával - a külön Jogszabályban foglaltak szerint a
feladatellátó háziorvoshoz bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakon felül - a rendelési
Ídejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krómkus betegségük miatt orvosi
ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz
vezeüie.

12. ) Megbizott feladatellátó háziorvosa csak különösen indokolt esetben utasíthatja el orvosválasztás
esetén aimak a személynek ajelentkezését, akinek lakóhelye a Megbízott háziorrosi körzetében (ellátási
teriiletén) van, azonban ebben az esetben is el kell látni az ellátási területen lakó beteget, ha az más
orvost nem választott, és ellátatlansága az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassitó
állapotromláshoz vezetne.
13. ) Megbízott a háziorvosi szolgálat működtetését és ezen keresztül a háziorvosi feladatok ellátását
csak érvényes - az egészségügyi szolgáltatói (háziorvosi) tevékenysége során okozott kár megtérítésére
vonatkozó - felelősségbiztosítási szerzödés birtokában végezheti. A felelosségbiztosítási szerzödés
megkötésével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Megbízottat terlielik.
14. ) Megbízott feladatellátó háziorrosa a 2. számú mellékletben foglalt rendelési idöben személyes és
folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megörzése, a betegségek megelözése és gyógyítása
céljából. Folyamatos az ellátás - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási AIapbóI történo
fmanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3. ) Komiányrendelet 7. § (2) bekezdése
alapján -, ha a feladatellátó háziorvos munkanaponként nyolc órában az öt választó biztosítottak
számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresöképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság
miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. A feladatellátó házÍorvos lielyettesítését csak az az orvos
láthatja el, aki a háziorvosi feladatkör ellátására előírt feltételekkel rendelkezik, és akinek nevét és
szükséges adatait a finanszírozási alapszerzödés mellékszerzödésében Megbízott feltüntette.
15. ) Megbízó a megbízás idötartamára - használati vagy bérieti díj fizetése nélkül - a Megbízott
használatába bocsátja a háziorvosi területí ellátási kötelezettségböl eredö feladatok ellátása céljára a
tulajdonában álló 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24. szám alatti, 4521 hrsz-on nyilvántartott
Egészségház I. em. 54. számú helyiségét (rendelöjét). Az Egészségház közös helyíségeit Megbízott
háziorvosi tevékenysége rendeltetésszerű folytatásához szintén téritésmentesen használhatja.
16. ) Megbízó vállalja, hogy biztosítja Megbízott részére a szerzödés megkötését követően
haladéktalanul a vonatkozó jogszabályban felsorolt szakmai, műszer ellátottsági minimumfeltételeket,
tekintettel arra, hogy Megbízott e szerzödéssel a kötelezö alapfeladatai körébe tartozó feladat ellátását
átvállalja.
17. ) Megbízott a közös használatba adott helyiséget kizárólag az 1.) pontban meghatározott
kötelezettségekböl eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történö
hasznosításához, illetve további használatba, bérletbe adásához nem szerez.

18.) Megbizott a 15. ) pontban megjelölt helyiséget, valamint az esetleges ingó berendezési és egyéb
tárgyakatjegyzökönyvben leltár felvételével veszi át használatba Megbízótól.
19. ) Megbizott a használatba átvett ingó- és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen köteles használni. A
nem rendeltetésszerü használatból eredö károkat Megbízottnak meg kell térítenie.

20. ) Megbízó, mint tulajdonos viseli a 15. ) pontban megjelölt Egészségház központi berendezéseinek

karbantartási költségeit, valamint az épület esetleges felújítási költségeit, melyet költségvetési évente
készített felújítási terve alapján, az erre elkülönített elöirányzatkeretei közöttvégezhet.
21. ) Megbízott köteles a használatába bocsátott helyiség állagmegőrzését biztosító karbantartási
munkák elvégzésére, így különösen a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, berendezéseinek a

javítására, festésére, mázolására. Az Egészségház közösen használt helyiségeinek esetleges
karbantartási munkáinak költségeit Megbízó viseli.
22. ) Megbízott kötelessége, hogy a finanszírozási alapszerződés alapján részére folyósított finanszírozás

összegébölbiztosftsa a háziorvosi ellátás zavartalan és folyamatos működtetését,a háziorvosi feladatok
ellátásához szükséges személyi feltételek megteremtését és a minimumfeltételek körébe tartozó,
Megbízó által teljes körűenbiztosított, amortizálódótárgyi (orvosi) eszközökpótlását.
23. ) Megbízott minden hónapban számla alapján köteles brattó 29. 373, - Ft közűzemi (gáz, villany, víz
és csatoma) díjhozzájárulást fízetni Megbízónak, melynek összege évente a KSH által közzétett infláció
mértékével emelkedik. A díjhozzájárulás mértékének az emelésére - jelen szerzödés megkötését
követöen - először 2023. január 1-jével keriil sor. A díjhozzájárulást Megbízó 11742180-15393197
számú bankszámlájára kell befízetni.

24.) Megbfzott viseli a 15.) pontban megjelölt helyiségbe bekötött telefonszolgáltatás díját a Megbízó
által továbbszámlázott díj megfizetésével.

25.) Megbizott köteles az 1.) pontban megjelölt feladatok ellátásával összefíiggésben felmerülő
veszélyes hulladék elszállítása, rendelői textília mosatása, takarítás költségeinek a viselésére, valamint
az ezen felül a feladatellátással összefiiggésben felmerülö egyéb - a szerződő felek által kölcsönösen
elfogadott - költségeknek a viselésére.

26. ) Megbízó köteles Megbízottnak megadni minden olyan információt, amely az 1.) pontban megjelölt
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatoi Megbízottat a városi egészségügyi
alapellátást érintö aktuális kérdésekrol.
27. ) Megbízott köteles Megbizót évente legalább egyszer, kérésére pedig bármikor tajékoztatni az
ellátási terület működtetéséröl, az 1. ) pontbaa megjelölt kötelezettségek teljesítéséről, ide nem értve a

konkrét szakmai tájékoztatást. Megbízó jogosult ellenorizni a jelen szerződés szerinti megbízás
szerzödésszerű teljesitését.
28. ) Jelen szerzödés megszűnik, ha a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelö (vagy annakjogutódja) a

Megbizottal kötött finanszírozási alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződést(-eket)
azonnali hatállyal felmondja, illeh'e, ha azok más módon megszűnnek, továbbá, ha a Megbízott
teljesítése nem szerződésszerűésMegbízó a szerzödéstazonnali hatállyal felmondja.
29.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V.
törvény, illetve a mindenkor hatályos egészségügyijogszabályokrendelkezései azirányadóak.
Jelen szerződés hat egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek
elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag aláírtak.
Dunavarsány, 2022. febmár .. .

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergöné Varga Tünde
dr. Szilágyi Akos
polgármester
jegyzö, mint ellenjegyzö
Megbízó

Sziget Info Medical Kereskedelmi Kft.
dr. Mets Andrea
ügyvezetö

Megbízott

Megbízási szerződés 1. számú melléklete

Dr. Mets Andrea által ellátott Dunavarsány III. számú felnőtt háziorvosi körzet utcajegyzéke
Arany Jánosutca
Attila utca
Diófautca

Epres köz
Epres utca
Erdöalja utca
Gyöngyvirágutca
Homok utca
Hóvirág utca
Hun utca

Iskola utca
Kálvin köz
Kolozsvári utca

Kossuth Lajos utca
Kökény köz
Orgona köz
Osz utca

Petőfi számyasliget
Pozsonyí utca
Szabadkai köz
Szabadkaiutca

Tölgyfa utca
Tulipán utca

Megbízási szerződés 2. számú melléklete

Dr. Mets Andrea háziorvos rendelési ideje
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

8-12
12-16
8-12

Csütörtök: 12-16
Péntek:
8-12

