
Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai
ülésének jegyzőkönyvéből:

111/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat működtetésének átadásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 1-i
hatállyal ingyenesen átadja, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által működtetett
I. számú háziorvosi szolgálat működését a LIFE-VOLUME Kft háziorvosának, Dr
Otrosinka Sylwia részére, azzal a feltétellel, hogy Nagy Lászlóné asszisztenst legalább
2013. december 31-ig foglalkoztatja.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert,
hogy a LIFE-VOLUME Kft képviseletében eljáró 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. Bognár Zoltán sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2012. augusztus 24.

Schultz Ferencné



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

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

és LIFE-VOLUME Kft -továbbiakban: megbízott- (székhely: 5231. Fegyvernek,
Felszabadulás út 128/a) képviseletében eljáró Dr Otsorinka Sylwia között a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzata által működtetett I. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak ellátására, területi kötelezettséggel vállalkozási 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 a 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 megbízott az I. számú felnőtt háziorvosi körzetet 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.
Az I. számú háziorvosi rendelőben használt szakmai anyagkészlet térítésmentesen kerül
átadásra a vállalkozó részére.

2.2./ A megbízó a megbízott rendelési idejét az előzetes egyeztetések után a működési
engedély alapján látja el.

2.3./ Az átadott tárgyi eszközök karbantartásáról, javításáról az átvevő gondoskodik oly
módon, hogy 2012. október 1-től az átvevő által megrendelt karbantartási, javítási munkák
költségeit számla alapján vállalja. (A karbantartás, javítás fogalma a számviteli törvény
szerint értendő.) A használhatatlanná vált szakmai tárgyi eszközök pótlása az átvevő feladata.

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

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

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



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

3.2/ A megbízott gondoskodik az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozóról
és arról, hogy az asszisztens a jogszabályban előírt feladat ellátásához szükséges képesítéssel
rendelkezzen. Megbízott vállalja, hogy a jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló Nagy
Lászlóné (Kovács Andrea) asszisztenst legalább 2013. dedember 31-ig foglalkoztatja.

3.3./ A megbízott a körzetben ellátandó feladatokat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglaltak alapján köteles
elvégezni.

3.4./ A megbízott vállalja a rendelő működtetéséhez szükséges rezsiköltségek térítését.
Az egészségügyi vállalkozás az intézményt együttesen terhelő üzemeltetési, fenntartási
kiadásokhoz a következőképpen járul hozzá:
a./ A fenntartási illetve üzemeltetési költségekhez a háziorvosi rendelőre jutó közös költségek

1/3-ával köteles hozzájárulni.
b./ A takarítónő és gazdasági ügyintéző személyi juttatása és járulékainak kiadásaihoz havi 8

%-kal köteles hozzájárulni.
c./ A telefondíj számlázása a tényleges beszélgetési idő alapján kerül kiszámlázásra.

d./ A felmerülő üzemeltetési, fenntartási kiadásokat a mindenkor érvényes utasítás szerint
kerülnek elszámolásra (3. sz. melléklet).

Veszélyes hulladék kezeléséről ezen megállapodás melléklete rendelkezik.

3.5./ A 3.4./ pontban felsorolt kiadásokról számla készül, melyet a vállalkozás az
egészségügyi intézmény pénztárába vagy a 11745066-15413666 sz. OTP számlára befizeti
vagy átutalja.
A számlázás negyedévente történik a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.

3.6./ A megbízott a rendelő helyiségét más célra nem használhatja, bérbe nem adhatja. A
megbízó által rendelkezésre bocsátott orvosi rendelőt a megbízott betegség megelőző-
gyógyító tevékenység, egészségügyi jellegű kutatás és oktatás feladataira használhatja. A
feladat-ellátási szerződés megszűnésével a használati jog is megszűnik.

3.7./ 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.

3.8./ A megbízott vállalja, hogy részt vesz a megbízó által szervezett előre meghatározott
időpontban, és adott helyen az ügyeletben külön megállapodás alapján.

3.9./ A megbízott akadályoztatása, szabadsága, betegsége esetén – jelentési kötelezettség
mellett – a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A helyettes orvosnak és asszisztensnek
rendelkeznie kell a feladatkörre előírt képesítéssel. A LIFE-VOLUME Kft részére a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki,
Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott a működési engedély a
helyettes szakdolgozókra is ki kell hogy terjedjen. A helyettesítés költségei a megbízottat
terhelik.

3.10./ A megbízott tudomásul veszi, hogy köteles az előirt nyilvántartásokat vezetni, azokat
kérésre a megbízó részére átadni.

3.11./ Megbízott vállalja, hogy az épületre, tevékenységre vonatkozó munka,- tűz,- baleset,-
környezetvédelmi vagyonvédelmi, stb. előírásokat magára nézve is kötelezőnek tartja. Ezen
szabályok be nem tartásából eredő károk megtérítése a megbízottat terhelik.

3.12./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgálat ellátásához a (jelenleg IX Doki
program) a programot saját maga köteles fenntartani. Felek megállapodnak továbbá abban,
hogy a számítógép és a hozzátartozó monitor, klaviatúra, nyomtató karbantartási,
működtetési, javítási költségei a megbízottat terhelik.

3.13/ A leltár szerint átvett eszközöket a területi ellátási kötelezettség megszűnésével köteles
a tulajdonosnak visszaszolgáltatni az átvétellel megegyezően.

4.) Egyéb rendelkezések:

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

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

Bármi nemű figyelmeztetéseket, 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 szerződés 2012. október 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

4.4./ 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.



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

Fegyvernek, 2012. ………………

……………………………………….. ……………………………………….
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

Telefon Alcatel fehér 1

Számítógép asztal 1

Canon IP 4700 nyomtató 1

Farkasfecskendő 100 ml műanyag 1

Otoscope Eurolight C10 KaWe 1

Nyomtató CANON IP 4500 1

Ampullatartó műbőr 45 hely 1

Anatómiai csipesz 1

Kötszerolló 20 cm 1

Vércukormérő ACCUCHEK ACTIV 1

Orvosi táska hengeres ből 1

Szék kórtermi támlás 1

Vérnyomásmérő Riester Precisa 1

Műanyag badella 2

Kötszerdoboz 1



Szike 7

Vizeletfajsúlymérő 1

Nyelvfogó fém 1

Paracentáló lándzsa 1

Sazetoszkóp 1

Homlokreflektor 1

Reflex kalapács 1

Golyófogó 1

Aláöltő tű 2

Orrtükör 2

Fültampon vivő 1

Olló egyenes 1

Volkmankanál 2

Olló görbe 1

Idegentest lándzsa 1

Szemhéjtartó kanál 1

Tűfogó 2

Fém ujjvédó 1

Kartontartó kosár 1

Tűzőgép 1

Zománcozott lavór 1

Személy mérleg 1

Állófogas fém 1

Törölköző 8

Törlő 3

Lepedő 3

Lázmérő szovjet 1

Lóca kisméretű 1

Horgascsipesz 1

Üvegkád tetővel 1

Mérőszalag 1

Érfogó 7

Fülcsipesz 1

Anatómiai csipesz 3

Kötésvágó olló 1

Szájterpesztő 1

Kartoték szekrény 1

Gégetükör nyéllel 1

Nyelvlapoc fém 20

Forgószék 1

Vájt szonda 2

Lyukasztógép 1

Lábzsámoly 1

Vizsgálóágy 1

Hossszabbító 1

Fonendoszkóp duo Italy 1
Vérnyomásmérő egykezes „Prakctikus II.Bosch” 1
Számítógép tartozékokkal 1



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
3. sz. melléklete

Az Orvosi Rendelőben felmerülő, az intézményt együttesen terhelő üzemeltetési,
fenntartási kiadások százalékos megosztásáról az egyes szakfeladatok között 2010.

január 01-től

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről: Nagyközség Polgármesteri Hivatal Orvosi Rendelő
(Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A.) képviseletében Tatár László polgármester
Másrészről: LIFE-VOLUME Kft képviseletében Dr Otrosinka Sylwia (székhely:
Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.)
között a mai napon az I.-es számú háziorvosi körzetben keletkező veszélyes hulladék
ártalmatlanításának feltételeiről, melyekről az aláíró felek a következőképpen állapodnak
meg:

- A fenti számú körzetben keletkező veszélyes hulladékot az adott dolgozó személyzet a
részükre kiadott szabványos gyűjtőedényzetben gyűjti össze.

- Átvételre kerülő hulladékok:
 Betegellátási hulladékok (azonosító szám: V 97103)
 Egyszer használatos eszközök hulladékai (azonosító szám: V 97104)
 Lejárt szavatosságú gyógyszerek (azonosító szám: V 53501)

- A gyűjtőedényzetet a keletkező veszélyes hulladék mennyiségétől függően
folyamatosan biztosítja az Orvosi Rendelő.

- Az elszállítás egyszerre történik a többi körzetben, védőnőknél, laborban, stb.
keletkezett veszélyes hulladékkal. Elszállítás előtt a névvel, körzetszámmal ellátott
gyűjtőedényzetek külön-külön súlymérésre kerülnek.

- A szállításról kiállított számla összegéből továbbszámlázásra kerül a körzetre jutó rész
(az elszállított összsúly és a körzetből elszállított mennyiség aránya alapján).

- A kiszámlázás a negyedéves működési költség hozzájárulás számlázásával együtt
történik.

Ezen megállapodás Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Orvosi Rendelő és az
LIFE-VOLUME Kft között létrejött feladat-ellátási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Fegyvernek, 2012……….…………………

Tatár László Dr Otrosinka Sylwia
polgármester ügyvezető


