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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. július 15-én megtartott nyilvános
üléséről.
A Képviselő-testületi teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.
Jelen vannak:

Meghívottak:
Jegyzőkönyvvezető:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
Mészáros Tamás
alpolgármester
Dornyiné Eigner Ágnes
képviselő
Jankyné Kővári Csilla
képviselő
Setét Vilmos
képviselő
dr. Szeredi Péter
képviselő
Csillag Tibor
képviselő
Bokodi Szabolcs
képviselő
Fehér Imre
képviselő
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
dr. Fillér László
önkormányzati és társulási irodavezető
Magyar Diána
igazgatási előadó

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 9
fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz első napirendi pontként a „Fogorvosi helyettesítés,
fogorvosi praxis iránti érdeklődés” című napirendi pont tárgyalására
Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Szeredi Péter és Fehér Imre személyében.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
269/2014. (VII. 15.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén Dr. Szeredi Pétert és Fehér
Imrét jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja:
1./ Fogorvosi helyettesítés, fogorvosi praxis iránti érdeklődés
2./ Csákvár I. számú háziorvosi körzet helyettesítésére szóló feladatellátási szerződés
módosítása
3./ Csákvár I. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződés tervezete
4./ Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1./ Fogorvosi helyettesítés, fogorvosi praxis iránti érdeklődés
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
dr. Imrédi Szilvia, új fogorvos jelölt bemutatkozott a Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen, a testület
számára van javaslata a Pénzügyi és Jogi Bizottságnak.
dr. Szeredi Péter a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésen jelen voltunk mindnyájan, a bizottság kezdeményezi, hogy dr.
Imrédi Szilviával kezdődjön meg a tárgyalás helyettesítési szerződés megkötésére, hogy mielőbb két
fogorvos rendelhessen Csákváron.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
15 napunk van arra, hogy működési engedélyt, és finanszírozási szerződést kössünk. Ha dr. Zöld Éva
szerződésével megegyezően vállalja dr. Imrédi Szilvia a feladat ellátását felhatalmaz-e a testület a
szerződés aláírására, vagy arra, hogy alkalmazottként augusztus 1-től foglalkoztassuk a helyettesítés
keretében?
dr. Szeredi Péter képviselő:
Az utóbbit javaslom, alkalmazottként augusztus 1-től foglalkoztassuk a doktornőt a helyettesítés
keretében.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Rendben. Ezt még meglátjuk, a MEP aggályosnak találta, hogy a helyettesítésre vonatkozóan
alkalmazottat foglalkoztatunk, bár én nem látom az aggályt. Folly doktornővel is felveszem a
kapcsolatot a helyiség biztosítás érdekében.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy dr. Imrédi Szilvia fogorvossal szerződést kössünk valamilyen formában
a mielőbbi ellátás érdekében, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
270/2014. (VII. 15.) határozata
fogorvossal történő szerződéskötésről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Imrédi Szilvia fogorvos Csákvár I.számú
fogorvosi praxisra történő jelentkezését köszönettel elfogadja.
Felkéri a fogorvost, hogy pecsétszámát, valamint Magyar Orvosi Kamara tagságát szíveskedjen
sürgősen intézni a mielőbbi szerződéskötés érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy dr. Imrédi Szilvia fogorvossal a vállalkozása megalapításáig
helyettesítés keretében foglalkozási jogviszonyt létesítsen asszisztensével együtt a betöltetlen körzet
fogorvosi helyettesítő szolgálatának mielőbbi elindítása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a Dr. Folly és Társa Bt-vel, valamint
a Dr. Zöld és Társa Bt-vel kösse meg a fogorvosi rendelő és eszközei félnapos használatára az általuk
korábban felajánlott ingyenes használatra vonatkozó szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Csákvár I. számú háziorvosi körzet helyettesítésére szóló feladatellátási szerződés módosítása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Szükséges dr. Kovács László I. számú háziorvosi körzet helyettesítésére szóló feladatellátási
szerződésének módosítása, melynek okait az előterjesztés részletesen tárgyalja. A Pénzügyi és Jogi
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökének.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a szerződésmódosítást aszerint, hogy a házi
gyermekorvosi ellátásra vonatkozó részek kerüljenek ki a szerződésből. A szerződés módosítása
tartalmat érintő változtatást nem tartalmaz.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért dr. Kovács László I. számú háziorvosi
körzet helyettesítésére kötött feladatellátási szerződésének módosításával, az elhangzott
kiegészítésekkel együtt, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
271/2014. (VII.15.) határozata
A Csákvár I. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csákvári gyermekorvosi rendelés
2014.augusztus 1-jei indítására tekintettel 12/2014. (VI.16.) számú rendeletében döntött a csákvári I.
számú, korábban vegyes körzetként működő háziorvosi körzet 2014.augusztus 1-jétől kezdődően felnőtt
háziorvosi körzetté történő alakításáról . Ennek eredményeként jóváhagyja az EMPATIA-2002
Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel mint Egészségügyi Szolgáltatóval, a Csákvár I. sz. felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó, augusztus 1-től hatályos, e határozat szerinti módosított helyettesítési feladatellátási szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
A „MEGÁLLAPODÁS” létrejött egyrészről CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8083
Csákvár, Szabadság tér 9., képviseletében eljár: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) mint az
egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
EMPATIA-2002 Egészségügyi Szolgáltató Bt.(székhely: 8083 Csákvár, Szabolcs köz 3., képviseletében
eljár: Dr. Kovács László) mint Egészségügyi Szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)
között alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
Ez a Megállapodás a csákvári I. számú háziorvosi körzet (korábban ellátta: dr. Nagy István háziorvos)
helyettesítés alapján történő ellátására jött létre.
Az Egészségügyi Szolgáltató nevében tevékenységet végző orvos:
Dr. Kovács László (szül.: Marosvásárhely, 1953.július 27., an: Pánczél Etelka)
Lakcím: 8083 Csákvár, Szabolcs köz 3.
Adószám: 21397231-1-07
Orvosdoktori oklevél száma: 5657/11.09.1981.
Háziorvostan oklevél száma: 497/1996.
Orvosok Országos Nyilvántartásában: 46145
Magyar Orvosi Kamara tagja
A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ
Bevezetés
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II.
törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egymással háziorvosi helyettesítési
szerződést kötnek.
2. Az Önkormányzat megbízza Egészségügyi Szolgáltatót, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok
alapján felnőtt háziorvosi feladatok ellátását helyettesítőként biztosítsa területi ellátási és személyes
feladat-ellátási kötelezettséggel.
3. Felek rögzítik, hogy a háziorvosi egészségügyi szolgáltatás székhelye a Csákvár „Egészségház”
Társasház (8083 Csákvár, Szabadság tér 5.) Egészségügyi Szolgáltató tulajdonában lévő rendelője.
A felek jogai és kötelezettségei
4. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy
a. a Csákvár Város Önkormányzata 12/2014. (VI. 16.) Csákvár Város közigazgatási területén
lévő háziorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott
Csákvári I. sz. háziorvosi körzetben – a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírtaknak
megfelelően - területi ellátási kötelezettség mellett a háziorvosi szolgálatot helyettesítő
háziorvosként ellátja.
b. a rá vonatkozó szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el tevékenységét,
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5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás finanszírozását jelen
szerződés szerint biztosítja.
B/ HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA
6. Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő háziorvosi tevékenységét heti 20 órában köteles ellátni az
alábbiak szerint:
a. heti 10 óra rendelési időt köteles biztosítani a következők szerint:
Hétfőn 17:00 – 18:30
Kedden 7:30 – 08:00 és 10:30 – 11:15
Szerdán 17:00 – 18:30
Csütörtökön 7:30 – 8:00 és 11:00 – 11:15
Pénteken 7:30 – 8:00 és 11:00 – 14:30
Tanácsadás: Hétfőn és szerdán: 12,30 – 13,00 óra.
A rendelési időről, annak esetleges változásáról köteles a lakosságot előre és időben
tájékoztatni;
b. a területi munkát – melynek időtartama heti 7 óra - kötetlen munkaidőben látja el, amelyhez
igénybe veszi a vállalkozása keretében működő egészségügyi képzettségű asszisztenst
akként, hogy az ápolási feladatokat az asszisztens látja el, az orvosi képesítést igénylő
feladatokat pedig személyesen végzi.
c. a „TANÁCSADÁST” saját rendelő helyiségében heti 2 X 0,5 órában, hétfői és szerdai napon
12:30 – 13:00 között biztosítja.
Rendelő helyiség és berendezései, felszerelései
7. A Csákvár „Egészségház” Társasház (8083 Csákvár, Szabadság tér 5.) tulajdonát képező rendelő
helyiségről, a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakról, azok használatra alkalmas állapotáról,
pótlásáról, a jogszabályban előírt minimum feltételek biztosításáról, a felszerelések cseréjéről és
pótlásáról, valamint a rezsiköltség és egyéb, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban
felmerült költség (internet, telefon, Ursula betegnyilvántartó program szoftverdíja) kiegyenlítéséről az
Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni.
Személyi feltételek
8. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges, megfelelő
szakképzettséggel rendelkező nővérszemélyzetet biztosítani. A nővér törvényes foglalkoztatásáért, bére
és közterhei megfizetéséért, havi beosztása elkészítéséért, helyettesítése megszervezéséért, a nővér
tevékenységéért, a szakmai szabályok megtartásáért az Egészségügyi Szolgáltató felelős.
9.
Pénzügyi feltételek.
Háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltség, üzemanyagköltség, szervizköltség
10. A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a területi ellátás során a gépjármű
használathoz kapcsolódó üzemanyag, szerviz- és javítási költséget, valamint a sterilizálással, a
keletkezett veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét teljes egészében az
Egészségügyi Szolgáltató viseli. Felek megállapodnak, hogy az eszközök sterilizálására, valamint a
veszélyes hulladék szállítására az Egészségügyi Szolgáltató szerződik e tevékenységre jogosultsággal
rendelkező társasággal, illetve szervezettel.
11. A háziorvosi tevékenység finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja, melynek
továbbításáról az Egészségügyi Szolgáltató felé az Önkormányzat gondoskodik a Buda Regionális Bank
Zrt. csákvári fiókjánál vezetett 58300031-13000275 számú bankszámlájára történő átutalással.
12. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az Egészségügyi Szolgáltatót
illeti meg.
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D/ VEGYES RENDELKEZÉSEK
Rendes felmondás
13. Az Önkormányzat ezen megállapodást indoklással felmondja, ha az Egészségügyi Szolgáltató
a. e szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan
megszegi a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat, vagy
b. önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
14. Egészségügyi Szolgáltató ezen megállapodást – indoklással - jogosult felmondani, ha az Önkormányzat
a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
15. A rendes felmondás bármelyik fél részéről a közlése hónapjának utolsó napjától számított egy hónapot
követő időpontra szólhat.
E/ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16. E megállapodás határozatlan időre szól, 2014. augusztus l. napján lép hatályba.
17. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
Csákvár Város Önkormányzata

dr. Kovács László
háziorvos
EMPATIA-2002 Egészségügyi
Szolgáltató Bt.

A feladat-ellátási szerződést Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
(VII.15.) határozatával hagyta jóvá:

271/2014.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Csákvár I. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződés tervezete
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az előterjesztés dr. Koós Csaba háziorvos jelölt feladatellátási szerződés tervezetéről szól.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén Elnök úr felvetette a kártalanítás kérdését.
A gánti ülésre kértem szakvéleményt, mely kitér arra is, hogy szükséges-e kártalanítás a háziorvos
esetében, ha gyermekpraxis indításáról van szó.
Mi már beindítottuk. Ha az előszerződést megelőzően kerül sor a gyermekpraxis kialakítására, nem jár
kártalanítás. Erre is gondoltam, elég nehéz arra hivatkozni, hogy tudta, és tudnia kellett, hogy hogyan
történik a háziorvosi ellátás szervezése az elkövetkezőkben.
Szakvéleményünk van, megfelelően kell a szerződéssel kapcsolatos pontokat kialakítani. Az utolsó
pontba be kell írni, hogy a szerződés a praxisjog igazolásával lép hatályba szeptember 1-jén. A felnőtt
körzetre vonatkozóan megkapta a tájékoztatást, vitathatóvá válik és nem jogszerű a kártalanítási igény.
A feladatellátási szerződés tervezet 13. pontjában javasolt módosítást a Pénzügyi és Jogi Bizottság. A
bizottság javasolja, hogy a szerződésbe kerüljön bele, hogy amennyiben dr. Koós Csaba tulajdonjogot
szerez a 7/A/2, 7/A/3 hrsz-ú, illetve a közös használatú helyiségekre, a 13. pont hatályát veszti.
Egyebekben az eredeti szerződés tervezetet küldjük el részére.
dr. Szeredi Péter kapott e-mailt Nagy Zsolttól, melyben Zsolt tájékoztatja, hogy Koós doktor meg
kívánja venni a rendelő helyiséget, ezért ennek is van létjogosultsága.
Kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatával kiegészített szerződés tervezet
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
272/2014.(VII.15.) határozata
dr. Koós Csaba feladatellátási szerződésének elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csákvári I. számú betöltetlen háziorvosi körzet
vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert az alábbi feladat-ellátási szerződés aláírására. Felkéri dr.
Koós Csabát, hogy szíveskedjen tervezett rendelési idejével, valamint az általa jelzett orvosi
rendelőhelyiség vásárlási szándék megvalósulásáig az orvosi rendelő használat jogcímével a szerződést
aláírás előtt írásban kiegészíteni.
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött Csákvár Város Önkormányzata (székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. képviseli:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester),– továbbiakban: Önkormányzat másrészről a dr. Koós Csaba Géza (Gyula, 1979. április 10. an.: Valki Mária) lakóhelye 6723
Szeged, Erős János u. 5. IV.18., telephelye : 8083 Csákvár, Szabadság tér 5., adószáma: 60063522-126,), személyes közreműködésre kötelezett orvos, orvosdoktori oklevelének száma: 31/2007 OE,
kardiológus szakvizsga száma: 980/2013. orvosok országos nyilvántartásában: 68152, kardiológus
szakorvos, háziorvos-jelöltként az Országos Alapellátási Intézettel Praxis 2 képzési programban
résztvevő orvos, a MOK tagja, egészségügyi szolgáltató, mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott -,
jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együtt: Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:
1.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. §-ában foglalt követelményeknek megfelelő feladat-ellátási szerződést kötnek egymással
Csákvár Város I. sz. felnőtt háziorvosi körzetének ellátására. Megbízott szándékában áll a csákvári I..sz.
körzet praxisjogának megvásárlása. Praxisjogának igazolásával Megbízott az Önkormányzat kötelező
háziorvosi alapellátási feladataival kapcsolatban feladat-ellátási szerződés kötésére jogosulttá válik.
2.Az Önkormányzat az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában foglaltak
alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) bekezdés b)
és e) pontjában, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendelet 4. § (4) – (5) bekezdésben meghatározott felnőtt háziorvosi, alapellátási feladatok
ellátásával a fenti település I. sz. körzetében területi ellátási kötelezettséggel megbízza a Megbízottat,
aki a megbízást vállalja.
Megbízott az ügyeleti orvosi ellátásban nem köteles részt venni.
3.Ezen megbízás teljesítése során az orvosi feladatokat Megbízott személyesen köteles ellátni, aki
nyilatkozik, miszerint rendelkezik a megbízás ellátásához szükséges jogszabályban előírt
praxisengedéllyel, feltételekkel, szakképzettséggel, s alkalmas a megbízás ellátására, a MOK tagja.
4.A Megbízott köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket, továbbá a
rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük
miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
5.Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) kötött hatályos
finanszírozási szerződés. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás ellátásához
szükséges engedélyek beszerzéséről, valamint a szükséges felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről
gondoskodik, annak költségeit viseli.
6.A Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak,
valamint az Eütv. 121. §-ban előírt belső minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően
folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása
céljából a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül.
7.A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett személy távolléte esetén
gondoskodik a helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja.
8.Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott személyének helyettesítését a jogszabályi
előírásoknak megfelelő helyettesítő háziorvos a fenti telephelyen lévő rendelőben, a saját rendelési
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idejében biztosítsa. (Az egy hónapot meghaladó helyettesítés esetét kivéve, amikor a helyettesítést a
saját rendelési idején kívül köteles biztosítani.)
A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy 3 napot meghaladó távollétét köteles bejelenteni
az Önkormányzatnak, a működési engedélyt kiadó szervnek és a helyettesítő személyéről, annak
rendelője címéről és rendelési idejéről a lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni.
Helyettesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény, illetve szakmai hirdetmény kivételével egyéb, az orvosi
alapellátást érintő hirdetményt sem az általa használt rendelőhelyiségben, sem egyéb nyilvános helyen
semmilyen formában nem tehet közzé, arra kizárólag az Önkormányzat jogosult.
9.A Megbízott a 8083 Csákvár, Szabadság tér 5., szám alatti
rendelőben látja el a rendelést.

általa………….jogcímen használt

A Megbízott a megbízást indokolt esetben a beteg otthonában látja el. A rendelő teljes rezsiköltségét a
Megbízott viseli.
10.A Szerződő felek kijelentik, hogy közösen megtekintették a rendelőt, az ingóságokat, meggyőződtek
azok rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról, és megállapították, hogy azok megfelelnek az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.
20.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: miniszteri rendelet) leírtaknak.
A miniszteri rendeletben meghatározott szakmai minimum feltételek biztosítása a Megbízott
kötelessége.
11.A rendelő takarításáról a Megbízott a saját költségén köteles gondoskodni.
12. A Megbízott gondoskodik a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakról, a felszerelések
cseréjéről, javításáról és pótlásáról. A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a
sterilizálással, a keletkezett veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét, illetve
a területi ellátás során a gépjármű használatával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a
Megbízott viseli.
13.Csákvár Város Önkormányzata anyagi és a betegek érdekei, valamint a jelen szerződésben foglalt
feltételek alapvető körülményeinek változása estén a rendelés helyét egyoldalú jognyilatkozatával
megváltoztathatja, amelyet Megbízott köteles elfogadni. E jognyilatkozat megtételével egy időben a
Csákvári Önkormányzat a megbízott részére a háziorvosi működéséhez határozatlan időre orvosi
rendelőt biztosít, a korábbi rendelőhelynél nem kedvezőtlenebb jogi és pénzügyi feltételek mellett.
14. A háziorvosi tevékenység finanszírozását elsődlegesen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Közép-dunántúli Területi Hivatala biztosítja. Az Önkormányzat hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megbízott
közvetlenül kösse meg a finanszírozási szerződést, továbbá a háziorvosi alapellátás finanszírozását az
OEP közvetlenül a Megbízott számlájára utalja. A Megbízott kötelezi magát, hogy az Önkormányzatok
kérésére annak megérkezését követő 5 naptári napon belül az OEP által biztosított finanszírozás bevételi
kimutatását az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, az ellátotti kör létszámára, korösszetételére
vonatkozó adatokkal együtt. Az Önkormányzat kötelezettséget vállalnak, hogy ezeknek a Megbízott
által szolgáltatott adatoknak a kezelését a nyilvánosság kizárásával, zártan végzik.
15.A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyóeszköz beszerzéséről a
Megbízott köteles gondoskodni a saját költségére.
16.A veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a Megbízott a saját költségén köteles
gondoskodni.
17.A Megbízott köteles az OEP-pel kötött finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben
rendelést folytatni a fenti rendelőben. A Megbízott a háziorvosi tevékenységet heti 40 órában látja el,
amelyből a rendelési idő … óra, területi ellátási idő….óra. A csákvári rendelési idő:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
18.A Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működés
módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben
tájékoztatni.
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19.A Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban előírt
megfelelő szakképzettségű asszisztensek foglalkoztatásával látja el, akik felett gyakorolja a munkáltató
jogokat. Az ápolási tevékenységért, a törvényes foglalkoztatásért, a helyettesítés megszervezéséért a
Megbízott felelős.
20.A Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítást kötni, a szerződés időtartama alatt köteles
mindazon károk megtérítésére, amelyet a betegellátás során a beteg részére okozott.
21.Az Önkormányzat a feladat ellátásáért külön megbízási díjat nem fizet. Az orvosi ellátási feladatként
díjazás ellenében végzendő – jogszabályban meghatározott – tevékenységből eredő pénzbevételek a
Megbízottat illetik meg.
22.A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy és az asszisztensek szakmai képzéséről,
továbbképzéséről gondoskodik és viseli annak költségeit.
23. Jelen szerződés 2014. szeptember 1-jétől lép hatályba, szerződő felek határozatlan időre, de
minimum 5 évre kötik. Jelen megállapodás előszerződésnek tekintendő mindaddig, míg az 1.pontban
részletezettek szerint Megbízott a praxisjogot megszerzi. A praxisjog megszerzése jelen szerződés
érvényességi feltétele.
24.Jelen szerződést – a hatályba lépést követő 5 éven túl – hat havi felmondási idő mellett Megbízott
jogosult indoklással írásban egyoldalúan felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a
szolgáltatás biztosítására.
25.Jelen szerződést Szerződő felek – a hatályba lépést követő 5 éven belül is – írásban, közös
megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, valamint a Megbízott hat havi
felmondási idő mellett felmondhatja.
Rendkívüli felmondással jogosult a Megbízott felmondani a szerződést az alábbi esetekben:
a) Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.
b) A személyes ellátásra kötelezett Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való
jogosultságát bármely okból elveszti.
c) Megbízott orvosi ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonták.
d) Megbízott területi ellátási kötelezettsége megszűnik.
e) Megbízottól az önálló egészségügyi tevékenység ellátása objektív okok alapján nem várható
el.
A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.
26.A Megbízott köteles a Megbízók részére minden év január 31. napjáig számszerűen tájékoztatást
adni az elmúlt évre vonatkozóan az ellátottak számáról, beavatkozások fajtáiról a Központi Statisztikai
Hivatal felé teljesített adatszolgáltatás másolatával.
27.A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt módon eleget tesz
adatszolgáltatási kötelezettségének, és lehetővé teszi tevékenységének az arra jogosultak általi
ellenőrzését az adatvédelmi szabályok betartásával.
28.A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt jogok és kötelezettségek harmadik
személyre nem ruházhatók át.
29.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályokon túl a Ptk. és a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
30.A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel
összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé.
31. Felek megállapodnak abban, hogy ha körzetmódosításra kerül sor, s az a Megbízottat hátrányosan
érinti, kártalanításra jogosult, melynek mértéke a kieső OEP támogatás keretében kapott egy éves
időtartamra szóló összeg.
32.Amennyiben a Megbízott orvosi rendelőt vásárol, és abban kívánja ellátni a továbbiakban
tevékenységét, az adásvétel ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg a 13.pont hatályát
veszti. A rendelő vásárlás tényét Megbízott köteles a Megbízó felé bejelenteni.
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A Szerződő felek jelen szerződést annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése és
magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helyben hagyóan
aláírták.
Csákvár, 2014. július….
……………………………………………..

………………………………………….

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Megbízó képviseletében

dr. Koós Csaba Géza
Megbízott

A feladat-ellátási szerződést Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 272/2014.(VII.15.)
határozatával hagyta jóvá.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
Határidő: 2014.07.25.
Felelős: polgármester
dr. Szeredi Péter képviselő:
A kártalanítás ügyével kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy erkölcsi kérdésnek tekintem az
örökösök kártalanítását. Számtalan szakértői véleményt lehet hozni, de ez erkölcsi kérdés, amiért a
testületnek helyt kell állnia, nem értek egyet azzal, amit polgármester asszony felvállalt.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mi felelősek vagyunk a gazdálkodásért, nekem pedig elő kell terjeszteni minden olyan lehetőséget, mely
fizetési kötelezettségtől menti meg az önkormányzatot. Ezt zárt ülésen tárgyalhatjuk esetleg.
A holnapi napon küldöm dr. Koós Csabának a szerződéspéldányt. Meg kell tudnunk, milyen postacímen
érjük el őt.
4./ Egyebek
Setét Vilmos képviselő:
Elnézést kérek, a kitüntetési címre szeretnék javaslatot tenni itt az ülésen, sajnos írásban nem tudtam
benyújtani javaslatomat. Heinrich Schuster urat szerettem volna Csákvár Tiszteletbeli Polgára címre
javasolni, azonban alpolgármester úr tájékoztatott, hogy két hónapja elhunyt. Ebben az esetben kérem a
testületet, hogy javaslatomat posztumusz díszpolgári címre fogadja be.
25 évig volt képviselő. Kezdetektől részt vett a testvérvárosi kapcsolat ápolásában. Csodálatos ember
volt, akinek udvarán magyar zászló lobogott, a magyar történelem nagy ismerője volt. A tavalyi évben
tájékoztatott minket a pyrbaumi polgármester úr, hogy a képviselő úr rákos beteg, ezért októberben nem
tudott Magyarországra jönni.
Kérem a testületet, hogy a javaslatot befogadni szíveskedjen.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Amennyiben lehetőség van a kitüntetésekről szól rendeletünk szerint posztumusz „Csákvár Tiszteletbeli
Polgára” címet adni, akkor ez a képviselő úr javaslata, ha nem lehet, akkor pedig posztumusz „Csákvár
Díszpolgára” kitüntető címre érkezett a javaslat, ha jól értem? A javaslat jegyzőkönyvben van. Több
javaslat érkezett, melyeket zárt ülésen tárgyalunk majd meg.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Még mindig az egészségügyi kérdéssel kapcsolatban szeretnék észrevételt tenni. Nehezményezem, hogy
a legutóbbi Hírmondó, - ami megint később érkezett – tartalmazott egy kiegészítő lapot polgármester
asszony tollából az egészségügyi ellátással kapcsolatban, amihez joga van. De másnak is joga van akkor
ilyet tenni, ezzel kapcsolatos észrevételeit megírni. Ez az önkormányzat lapja, nem értek egyet ezzel a
gyakorlattal. Legutóbb, mikor hasonló eset volt, nem szóltam, de most kénytelen vagyok szóvá tenni.
Az esélyegyenlőség nem funkciótól függ. Mindenkinek meg kell adni.
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Kaptam ma egy feljegyzést, egy levelet az egészségügyi ellátással kapcsolatban, melyet kérek, hogy a
következő zárt testületi ülésen tárgyaljunk meg. Nem kívánok ezzel tovább foglalkozni, csak szeretném
ezt a gyakorlatot beszüntetni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Láttam most Önnél ezt az iratot, végig olvasta, Dezső Csilla írta alá.
Milyen kérdésben szeretne zárt ülést? Mi legyen a napirend címe, megkaphatjuk-e az iratot?
dr. Szeredi Péter képviselő:
„Az egészségügyi ellátással kapcsolatot tájékoztatási kérdések” legyen a napirendi pont címe. Az iratot
átküldöm. Mely email címre küldjem? Ugyanis melyre a Nagy Zsolt küldte az üzenetet, nem jó eszerint.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Csak vele nem működik, a polgarmester@csakvar.hu továbbra is él.
Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 17 óra
30 perckor berekesztette.
-

k.m.f. -

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

dr. Szeredi Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

Fehér Imre
jegyzőkönyv hitelesítő
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