
Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 26-i
ülésének jegyzőkönyvéből:

13/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat praxisjog átadásáról.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete - Az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint - 2012. február 1-i hatállyal
hozzájárul Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által működtetett I. számú
háziorvosi szolgálat praxisjogát Dr Otrosinka Sylwia háziorvos megszerezze.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert,
hogy Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal az I. számú háziorvosi szolgálatra a határozat
melléklete szerint a „Feladat-ellátási szerződés”-t megkösse.

Erről értesül:
1./ Dr Otrosinka Sylwia
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5./ Képviselőtestület tagjai

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Dr. Kiss Györgyné sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2012. január 27.

Schultz Ferencné



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) képviseli:
Tatár László polgármester - továbbiakban: megbízó -

és Dr Otrosinka Sylwia háziorvos -továbbiakban: megbízott- (6640 Csongrád, Árpád utca 22., an.: Nagy
Katalin, szül.: Warszawa, 1982. 09. 20.) között a Fegyvernek Nagyközség által működtett I. számú felnőtt
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására, területi kötelezettséggel közalkalmazotti formában az alábbi
feltételek mellett:

1./ Általános rendelkezések:

1..1/A megbízó megbízza a megbízottat az I. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak az egészségügyi és
az önkormányzati törvényből adódó kötelezettségeinek ellátásával területi ellátási kötelezettséggel Dr Otrosinka
Sylwia személyes közreműködésével.

1.2./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízott egészségügyi tevékenységének folytatására a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki,
Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott működési engedély szerint köteles feladatát
ellátni.

1.3./ A megbízó az I. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Fegyvernek I. számú háziorvosi körzet területi ellátási
kötelezettséggel a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2003. (IX.4.) számú rendelete alapján látja
el. (1. számú melléklet)

2./ Önkormányzat jogai és kötelezettségei:

2.1./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen biztosítja megbízott részére az átvállalt feladat
ellátásához szükséges Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A. szám alatti I. számú orvosi rendelőt, és annak a
minimumfeltétel szerint tételes leltár alapján a 2. számú melléklet szerinti eszközöket.

2.2./ A megbízó a megbízott rendelési idejét az előzetes egyeztetések után a működési engedély alapján az
alábbiakban írja elő:

Hérfő: 08.00 – 11.00
Kedd: 08.00 – 11.00
Szerda: 08.00 – 11.00
Csütörtök: 08.00 – 11.00
Péntek: 08.00 – 11.00

2.3./ A megbízó gondoskodik a rendelő karbantartásáról, a berendezések és felszerelések javításáról, anyag- és
eszközellátásáról, a szolgáltatások igénybevételéről, a rendelő takarításáról. Egyben vállalja a szolgáltatások és
beszerzések költségeit a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó berendezéseket és felszereléseket.

Értékhatártól függetlenül gondoskodik a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé
tartozó gépek, műszerek, berendezések, valamint a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógépek
(továbbiakban: eszközök), és a kultúrált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak biztosításáról, pótlásáról.

A megbízó gondoskodik továbbá saját felelősségi körében az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról, a
berendezések és felszerelések javításáról, az anyag- és eszközellátásról.

2.4./ A megbízó vállalja a rendelő működtetéséhez szükséges rezsiköltségek (rendelő, váró, mellékhelyiségek
fűtése, világítása, hideg-melegvíz díja, szemétdíja, takarítása, textíliák mosása) térítését.

2.5./ A megbízó feladata a rendelő felújítása, állagának megóvásáról való gondoskodás.

2.6./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a rendelő épületére és a tulajdonát képező nagy értékű
eszközökre, berendezésekre biztosítással rendelkezik.



2.7./ A megbízó vállalja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak- Alföldi Területi Hivatalával
(továbbiakban OEP) finanszírozási szerződést köt. A megbízó a megbízottnak önkormányzati támogatást nem
biztosít.

2.8/ A megbízó gondoskodik az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozóról és arról, hogy az
asszisztens a jogszabályban előírt feladat ellátásához szükséges képesítéssel rendelkezzen.

2.9./ A megbízó joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
szakfelügyelő főorvosa felé jelezzenek, illetve etikai ügyben az illetékes orvosi kamara állásfoglalását kérjék.

2.10/ A települési Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondhatja, ha a háziorvos a

feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy

folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, a háziorvosi önálló

egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

3./ Megbízott jogai és kötelezettségei:

3.1 A megbízott a rendelő helyiségét más célra nem használhatja, bérbe nem adhatja. A Megbízó által
rendelkezésre bocsátott orvosi rendelőt a Megbízott kizárólag az alapellátás feladataira használhatja. A feladat-
ellátási szerződés megszűnésével a használati jog is megszűnik.

3.2./ A megbízott vállalja, hogy a I. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó ellátottak részére a mindenkor
érvényes jogszabályok szerint, a szakma szabályainak megfelelő orvosi ellátást nyújt. Együttműködik a
megbízóval az általános egészségügyi információs igazgatási feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb
jelentések, felmérések). A megbízó a megbízottat kirendelheti rendkívüli események esetén feladatvégzésre (pl.:
katasztrófahelyzetben, tömegbaleset esetén, stb.). Vállalja továbbá, hogy a rendelési idő változtatását előzetesen
egyezteti a megbízóval.

3.3./ A megbízott vállalja, hogy részt vesz a Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba által szervezett előre
meghatározott időpontban, és adott helyen összevont ügyeletben külön megálapodás alapján.

3.4./ A megbízott akadályoztatása, szabadsága, betegsége esetén – jelentési kötelezettség mellett – a
helyettesítéséről a megbízó gondoskodik. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatkörre
előírt képesítéssel és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott működési engedéllyel. A
helyettesítés költségei a megbízót terhelik.

3.5./ A megbízott tudomásul veszi, hogy köteles az előirt nyilvántartásokat vezetni, azokat kérésre amegbízó
részére átadni.

4.) Egyéb rendelkezések:

4.1/ A megbízott kártérítési felelősséggel tartozik amennyiben neki felróható okok miatt a megbízottnak kárt
okoz, továbbá kártérítési kötelezettség terheli a mergbízót a jogszabályi kötelezettségek nem teljesítése esetén,
valamint ha körzet módosítás miatt a megbízottat kár éri.

4.2./ A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel történhet, ha megbízó a
feledat-ellátási szerződésben foglaltakat nem teljesíti és írásbeli figyelmeztetés ellenére nem tartja be.

Bármi nemű figyelmeztéetéseket, értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben
megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes
ajánlott levél útján.

4.3./ A megbízott praxisjogáról azonnal térítésmentesen lemond az Önkormányzat javára ha az alábbi feltétel
bármelyike érvényesül:

- súlyos szerződésszegés esetén,

- működtetési joga megszűnik,

- ha a finanszírozási szerződést bármely fél felbontja, vagy nem hosszabbítja meg,



- amennyiben Dr Otrosinka Sylviát foglalkozástól jogerősen eltiltják az egészségügyi szervek jogerős

határozata alapján az orvosi tevékenységtől, vagy jogerős fegyelmi határozat alapján az orvosi

tevékenységtől illetőleg az orvosi magángyakorlattól eltiltás fegyelmi büntetésben részesül.

- a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget.

4.4/ Amennyiben semminemű személyi és szakmai kifogás nem merül fel a háziorvosi szolgálat működtetésével

kapcsolatosan, abban az esetben az Önkormányzat 6 hónap múlva lehetőséget biztosít Dr Otrosinka Sylwia

részére, hogy az I. számú háziorvosi szolgálatot vállalkozási formában működtethesse.

4.5./ A szerződés 2012. március 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

4.6./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és Társadalombiztosítási jogszabályok,
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos
jogvitáik esetén a Szolnok Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

4.7./ Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen
bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják.

Fegyvernek, 2011. ………………

……………………………………….. ……………………………………….
megbízó megbízott

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. melléklete

Fegyvernek I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége a Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete 35/2003. (IX.4.) számú rendelete alapján

1.sz. körzet:

Felszabadulás út 130-248. és 115-239., Petőfi, Arany J., Bajcsy Zs., Marx K., Béke, Tópart út,
Tópart tanya, Háy M., Vajda, József A., Zrinyi, Dobó I., Lehel, Bacsó B., Fürst S. út,
Damjanich út 36-166. és 43-171., Szántó K. J. út, Dózsa Gy. út 2-30. és 1-25., Táncsics M. út
74/a.-176. és 91-195., Zártkert, Hársfa, Dankó, Gát, Ságvári E. út, Kocsordos tanya



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. melléklete

a leltár alapján átadott eszközök


