JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.).

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Szabó Ádám
Bóna Róbert
Benedek Csaba
Dányi Tibor
Edviné Kereki Erzsébet
Luklider Jánosné

Igazoltan volt távol:
Pál Ferencné

polgármester
alpolgármester (késve érkezett)
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Imréné Srej Szilvia
Lukács László

pénzügyi főelőadó
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Sándor Éva

* * *
Szabó Ádám polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést
megnyitotta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt,
ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. november 26-i rendkívüli
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Tárulás és a társulás által
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi
költségvetésének módosításáról
2. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről
3. Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatt működő felnőtt háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi ellátást nyújtó vállalkozók egészségügyi vállalkozói
szerződéseinek módosításáról
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra
érkezett kérelem elbírálásáról
Előterjesztő, előadó: Szabó Ádám polgármester

***
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
TÁRULÁS ÉS A TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI
ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az első
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen
határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
2015. évi költségvetésének módosítását:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét
316.568,- ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 319.513,- ezer Ft-ban
állapítja meg.
Határidő
Felelős

: 2015. november 30.
: Kerekharaszt község polgármestere
(A 118/2015. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezik!)

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
2

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen
határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi
költségvetésének módosítását:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét
318.855,- ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 318.855, - ezer Ft-ban
állapítja meg.
Határidő
Felelős

: 2015. november 30.
: Kerekharaszt község polgármestere
(A 119/2015. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv
2. sz. mellékletét
képezik!)

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS,
TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

GYERMEKJÓLÉTI

ÉS

EGÉSZSÉGÜGYI

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Elmondta, hogy a társulás meg fog szűnni, de Hatvannal közösen fogják végezni ezt a
feladatot.
Edviné Kereki Erzsébet képviselő
Megkérdezte, hogy ezzel fog-e változni valami?
dr. Szikszai Márta jegyző
Elmondta, hogy változott a jogszabály, amely szerint 2016. január 1-jétől a gyermekjóléti és
családsegítési feladatok kétszintűvé válnak. A legtöbb önkormányzat úgy döntött, hogy a
települési szintet saját maga látja el, és egy járási központi szolgálat is létrejön, melyet a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat berkein belül kíván megvalósítani Hatvan
Város Önkormányzata, mint járási székhelytelepülés. A környező települések kinyilvánították
szándékukat, hogy saját maguk kívánják megoldani a családsegítés és gyermekjóléti
feladatokat, ezért a többi társulási feladat tekintetében sem a többlet finanszírozás, sem pedig
az ellátottak érdeke nem tartja indokoltnak a társulás további fenntartását, ezért azt javasolták,
hogy szüntessék meg, aminek egyébként is nehézkes munkaszervezete volt, külön
költségvetési, beszámolási kötelezettséggel. Minden képviselő-testületnek meg kellett hozni a
saját határozatát, mellyel felhatalmazták a polgármestert, aki a tanácsülésen megszavazta az
előterjesztéseket, tehát nem volt annyi haszna, mint amennyi munkával működtethető volt
akár szervezeti, akár pénzügyi oldalról.
Ilyen finanszírozás mellett megkérdőjeleződött ennek a fenntartásának a szükségessége.
Kerekharaszt vonatkozásában – mivel közös önkormányzati hivatal működik – biztosítják a
szolgáltatást a kerekharasztiak részére feladatellátási megállapodással.
3

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 31-ével a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulást megszünteti.
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat feladatellátását szolgáló minden ingó és
ingatlan vagyontárgy Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában marad.
A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többségével hozott döntése szükségeltetik.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésén jelen
határozatnak megfelelően szavazzon.
Határidő
Felelős

: 2015. november 30.
: Kerekharaszt község polgármestere

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől továbbra is a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat útján látja el a családsegítést és
gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás és
egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatokat.
Határidő
Felelős

: 2015. november 30.
: Kerekharaszt község polgármestere

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A HATVAN, BAJCSY ZS. ÚT 4/A. SZÁM ALATT MŰKÖDŐ
FELNŐTT HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI ELLÁTÁST NYÚJTÓ
VÁLLALKOZÓK
EGÉSZSÉGÜGYI
VÁLLALKOZÓI
SZERZŐDÉSEINEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester
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Szabó Ádám polgármester
Elmondta, hogy szerződést kell módosítani az orvosokkal, akik maguk között megegyeztek a
rezsidíjak fizetéséről és ezt a szerződésben is le kell fektetni.
dr. Szikszai Márta jegyző
Az újonnan megépült Bajcsy úti háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi feladatok ellátást nyújtó
épületben – ahol a kerekharaszti lakosok ellátása is történik – az almérők szerint sikerült a
rezsiköltségek viseléséről megállapodni, amit most írásba foglaltak.
(Bóna Róbert alpolgármester bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 6.)

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICINA-SICULUS Kft.-vel
(székhely: 3000 Hatvan, Kőműves u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-032203, adószáma:
23480441-1-10, képviseli: Dr. Éger Ildikó, orvosi nyilvántartási bejegyzése: Dr. Kerekes Ildikó
ügyvezető) 2011. augusztus 29-én a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére
megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és
a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szerződés
aláírására.
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

Feladat-ellátási szerződés a háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában
történő ellátására
- módosításokkal egységes szerkezetben Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 2., KSH azonosító: 1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd
polgármester), valamint Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009
Kerekharaszt, Bimbó u. 2., KSH azonosító:15729576-8411-321-10, adószám: 15729576-1-10,
képviseli: Szabó Ádám polgármester) mint megrendelők (a továbbiakban: megrendelő),
másrészről MEDICINA-SICULUS Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kőműves u. 11.,
cégjegyzékszám: Cg. 10-09-032203, adószáma: 23480441-1-10, képviseli: Dr. Éger Ildikó
ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a
továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Előzmények:
Felek 2011. augusztus 29-én a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére szerződést
kötöttek (továbbiakban: szerződés), melyet többször módosítottak, kiegészítettek. A felek a
szerződést – jelen szerződés keretében - közös megegyezéssel módosítják és egységes
szerkezetbe foglalják, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában
megállapított követelményeknek megfelelően.
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1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató, Dr. Jakab Lajos (orvosi nyilvántartási
száma: 70438; praxisjoggal rendelkező háziorvos által Hatvan város területén lévő 8. számú
felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi
ellátási kötelezettséget vállalva, folyamatos háziorvosi ellátást biztosít a 18. életévüket betöltött
hatvani és kerekharaszti személyek számára. Felkérésre a 14-18 év között személyeket is
elláthatja. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a háziorvosi feladat
ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, így a jelen szerződésben foglalt
tevékenység végzésére jogosult.
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az EüM rendelet és az
idevonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével Dr. Jakab Lajos orvos
személyes közreműködése útján végzi háziorvosi megelőző-gyógyító feladatait, és biztosítja
ezek zavartalan ellátását.
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést
köt, indokolt esetben szerződését megújítja, módosítja.
4.) Szolgáltató működési ideje heti 40 óra, mely magába foglalja a rendelőben és a betegek
lakásán történő ellátást. A praxis rendelési ideje: hétfő 13 10 órától 17 10 óráig; kedd 8 órától 13
óráig; szerda13 10 órától 17 10 óráig; csütörtök 12 10 órától 17 10 óráig; és péntek 8 órától 10
óráig; tart. Rendelkezésre állási idő hétfő – csütörtök 8 órától 17 óráig, péntek 8 órától 12 óráig
tart. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi
keretek között ellenőrizni.
5.) Szolgáltató vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik.
6.) Szolgáltató vállalja, hogy részt vesz a központi háziorvosi ügyelet munkájában a
jogszabályoknak megfelelően az ügyeletet működtető szervezettel kötött külön szerződés
alapján.
7.) Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a
jogszabályi képesítési előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal(kal)
a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a
működési engedélyben foglalt rendelési időben.
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a háziorvosi szolgálat számára a jogszabályokban előírt
nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete és a megrendelő számára az orvosi titoktartást nem
sértő információkat szolgáltat, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező
adatszolgáltatásokat teljesíti.
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő háziorvosokkal, illetve a
választott kollegiális szakmai vezetővel együttműködik.
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott
alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató részére az ellátáshoz szükséges
eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő támogatást
nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben
a 100.000 Ft-ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel
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foglalkozó szervezeti egységéhez, az eredeti számla bemutatásával (melyről az osztály
jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára) tárgyév december 15. napjáig nyújthatja be.
A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a
szolgáltató részére.
11.) Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonát képező hatvani 2605/2 hrsz.-on felvett
háziorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely természetben Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A
szám alatt található, szolgáltató részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül bérbe adja. A
rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő és kezelő, közös használatú
váróhelyiség, közös használatú személyzeti és beteg WC-k.
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait az alábbiak szerint fizeti meg:
- a gázenergia díjának 10.2 %-át,
- víz-és csatornadíj esetén a főmérő és az egyedi mérő közötti különbség 10 %-át,
- elektromos energia esetén a rendelő egyedi mérője által mért mennyiség, valamint a főmérő
és az egyedi mérők közötti különbség 15,5 %-át,
- kéményseprés 14,3 %-át
- a szemétszállítás 10,%-át,
- riasztófelügyeleti, karbantartási és kivonulási díj 14,3 %-át,
a megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a megrendelő 10403538-4957505156561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató részére a
fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem
egyenlíti ki, úgy a jelen szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő
azonnali beszedési megbízás formájában a számláját vezető pénzintézetnél a követelést
benyújtja.
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást
köt.
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a
rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos költségeket viseli;
karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet
követő év március 1. napjáig írásban tájékoztatja.
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4)
bekezdésében meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre
vonatkozólag a megrendelő felé minden év október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal
műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megrendelő a
következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a
szolgáltatót a felújítási munkákkal kapcsolatban.
17.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes
írásbeli hozzájárulásával végezhet.
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használatára való
alkalmasságáról gondoskodik.
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19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek
használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) Ökr. 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő
vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és síkosságmentesítéséről.
20.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző
tevékenységre használhatja, de bérbe nem adhatja.
21.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök,
kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles
tevékenysége során a higiénés és tisztasági rendszabályok betartására.
22.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon
belül írásban, jelen szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek.
23.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a
háziorvost ért esetleges kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik,
amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a szolgáltató által a finanszírozása keretében
kapott egy éves összeget.
24.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
egymással a megszűnés napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével
elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt a
rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják.
25.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból
megszüntetik, hiánytalanul átadja adathordozón az őt követő háziorvosnak a beteg adatait,
törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat a folyamatos betegellátás biztosítása
érdekében.
26.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő
felhatalmazással rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében Hatvan Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
………/2015. (…….) és Kerekharaszt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ………../2015. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozatok
biztosítanak.
27.) Jelen szerződés 2016. január 1-jén lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen
szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási
idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem
teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen
szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen
szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen
szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.
28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani
Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét és annak a szerződés
aláírásával alávetik magukat.
29.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény, egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a Polgári
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Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen
egyezőt, helybenhagyólag aláírják.
Hatvan, 2015. november …
Horváth Richárd, polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő

Dr. Éger Ildikó Dr. Kerekes Ildikó
MEDICINA-SICULUS Kft.
szolgáltató

Szabó Ádám
Kerekharaszt Község Önkormányzata
megrendelő

Dr. Jakab Lajos
MEDICINA-SICULUS Kft.
háziorvos

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Boross Mártával, lakik: 3000
Hatvan, Rákóczi u. 58., adószáma: 47988462-2-30, orvosi nyilvántartási száma: 28080,
vállalkozói igazolvány száma: ES – 256367), 2012. december 13. napján a hatvani 4. számú
házi gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített
szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szerződés
aláírására.
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

Feladat-ellátási szerződés a házi gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási
formában történő ellátására
- módosításokkal egységes szerkezetben Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 2., KSH azonosító: 1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd
polgármester), valamint Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009
Kerekharaszt, Bimbó u. 2., KSH azonosító:15729576-8411-321-10, adószám: 15729576-1-10,
képviseli: Szabó Ádám polgármester) mint megrendelők (a továbbiakban: megrendelő),
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másrészről Dr. Boross Márta (születési helye, ideje: Nagyréde, 1948. 03. 16., lakik: 3000
Hatvan, Rákóczi u. 58., adószáma: 47988462-2-30, orvosi nyilvántartási száma: 28080,
vállalkozói igazolvány száma: ES – 256367), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban:
szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:
Előzmények:
Felek 1993. augusztus 31-én a 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére szerződést
kötöttek (továbbiakban: szerződés), melyet többször módosítottak, kiegészítettek. A felek a
szerződést – jelen szerződés keretében – közös megegyezéssel módosítják és egységes
szerkezetbe foglalják, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában
megállapított követelményeknek megfelelően.
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató, Dr. Boross Márta praxisjoggal rendelkező
házi gyermekorvos Hatvan város területén lévő 4. számú házi gyermekorvosi körzetben a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva,
folyamatos háziorvosi ellátást biztosít a 0-14 éves korú hatvani és kerekharaszti gyermekek
számára, felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is elláthatja. Felek megállapodnak abban,
hogy a szolgáltató az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben
meghatározott iskola-egészségügyi feladatokat ellátja az Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi u. 4. szám), a Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 4951. szám), a Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10. szám), a Mesevilág Óvoda
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 13. szám) és a Csillagfény Óvoda (3009 Kerekharaszt,
Kerekharaszti u. 2. szám) tekintetében. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy
a házi gyermekorvosi feladat ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, működtetési
jogra vonatkozó engedéllyel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, így a jelen
szerződésben foglalt tevékenység végzésére jogosult.
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az EüM rendelet és az
idevonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen végzi házi
gyermekorvosi megelőző-gyógyító feladatait, és biztosítja ezek zavartalan ellátást.
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést
köt, indokolt esetben szerződését megújítja, módosítja. A szolgáltató kijelenti, hogy a házi
gyermekorvosi és iskola-orvosi ellátást a mindenkori finanszírozási szerződés alapján utalt
összegért biztosítja.
4.) Szolgáltató működési ideje heti 40 óra, mely magába foglalja a rendelőben és a betegek
lakásán történő ellátást és tanácsadást. A praxis rendelési ideje: hétfő és szerda 8 órától 12
óráig; kedd és csütörtök 13 órától 17 óráig, péntek 8 órától 11 óráig tart. Rendelkezésre állási
idő hétfő - csütörtök 8 órától 17 óráig, péntek 8 órától 12 óráig tart. Megrendelő jogosult a
szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni.
5.) Szolgáltató vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik.
6.) Szolgáltató vállalja, hogy részt vesz a központi házi gyermekorvosi ügyelet munkájában a
jogszabályoknak megfelelően az ügyeletet működtető szervezettel kötött külön szerződés
alapján.
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7.) Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a
jogszabályi képesítési előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal(kal)
a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a
működési engedélyben foglalt rendelési időben.
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat számára a
jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre az ÁNTSZ és a
megrendelő számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő házi gyermekorvosokkal, illetve a
választott kollegiális szakmai vezetővel együttműködik.
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott
alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató részére az ellátáshoz szükséges
eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő támogatást
nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben
a 100.000 Ft-ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az eredeti számla bemutatásával (melyről az
osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára) tárgyév december 15. napjáig
nyújthatja be. A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja
át a szolgáltató részére.
11.) Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonát képező hatvani 2605/3 hrsz.-on felvett házi
gyermekorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely természetben Hatvan, Bajcsy-Zs. u.
4/A. szám alatt található, szolgáltató részére a feladatellátás céljából térítésmentesen
használatba adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő és
adminisztrációs helyiség, közös használatú betegváró, elkülönítő, és WC, közös használatú
takarító eszköztár, hulladéktároló, babakocsi tároló, felnőtt akadálymentes mosdó, WC,
gyermekmosdó.
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait az alábbiak szerint fizeti meg:
- a gázenergia díjának 31 %-át,
- a víz-és csatornadíj esetén az egyedi mérő által mért mennyiség 30 %-a
- elektromos energia esetén a rendelő egyedi mérője által mért mennyiség,
- kéményseprés 33,33 %-át
- a szemétszállítás 10,%-át,
- riasztófelügyelet, karbantartási és kivonulási díj 33,33 %-át,
megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a megrendelő 10403538-4957505156561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató részére a
fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.
Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki,
úgy a feladat-ellátási szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő
azonnali beszedési megbízás formájában a számláját vezető pénzintézetnél a követelést
benyújtja.
13.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást
köt.
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14.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a
rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos költségeket viseli;
karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet
követő év március 1. napjáig írásban tájékoztatja.
15.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4)
bekezdésében meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre
vonatkozólag a megrendelő felé minden év október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal
műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megrendelő a
következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a
szolgáltatót a felújítási munkákkal kapcsolatban.
16.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes
írásbeli hozzájárulásával végezhet.
17.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használatára való
alkalmasságáról gondoskodik.
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek
használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) Ökr. 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő
vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és síkosságmentesítéséről, valamint a rendelő
és azt körülvevő tornác, valamint a kaputól a bejáratig tartó gyalogos forgalom biztosítására
szolgáló út vonatkozásában gondoskodik a takarításáról, hó- és síkosságmentesítéséről.
19.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző
tevékenységre használhatja, de bérbe nem adhatja.
20.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök,
kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles
tevékenysége során a higiénés és tisztasági rendszabályok betartására.
21.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon
belül írásban, jelen szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek.
22.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a
házi gyermekorvost ért esetleges kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel
tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.
23.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
egymással a megszűnés napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével
elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt a
rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják.
24.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból
megszüntetik, hiánytalanul átadja adathordozón az őt követő házi gyermekorvosnak a beteg
adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat a folyamatos betegellátás
biztosítása érdekében.
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25.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő
felhatalmazással rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata tekintetében
………/2015. (……) számú, Kerekharaszt Község Önkormányzata tekintetében a
………/2015. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.
26.) Jelen szerződés 2016. január 1-jén lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen
szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási
idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem
teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen
szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen
szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen
szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.
27.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani
Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét és annak a szerződés
aláírásával alávetik magukat.
28.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen
egyezőt, helybenhagyólag aláírják.
Hatvan, 2015. ……………………..
Horváth Richárd, polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő

Dr. Boross Márta
egyéni vállalkozó
szolgáltató

Szabó Ádám polgármester
Kerekharaszt Község Önkormányzata
megrendelő

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2015. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DENT-DUO Egészségügyi-,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A.,
cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027212, adószáma: 13824651-2-10, képviseli: Dr. Nemes Károly
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ügyvezető), 1997. május 29-én a hatvani 6. számú fogorvosi körzet működtetésére megkötött
szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szerződés
aláírására.
Határidő
Felelős

: 2015. december 21. (a szerződés aláírására)
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

Feladat-ellátási szerződés a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában
történő ellátására
- módosításokkal egységes szerkezetben Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 2., KSH azonosító: 1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd
polgármester), Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó
u. 2., KSH azonosító:15729576-8411-321-10, adószám: 15729576-1-10, képviseli: Szabó
Ádám polgármester), valamint Galgahévíz Község Önkormányzata (székhely: 2193
Galgahévíz, Fő út 143., KSH azonosító:15730480-8411-321-13, adószám: 15730480-2-13,
képviseli: Vanó András polgármester) mint megrendelők (a továbbiakban: megrendelő),
másrészről DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3000
Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027212, adószáma: 13824651-2-10,
képviseli: Dr. Nemes Károly ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban:
szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:
Előzmények:
Felek 1997. május 29-én a 6. számú fogorvosi körzet működtetésére szerződést kötöttek
(továbbiakban: szerződés), melyet többször módosítottak, kiegészítettek. A felek a szerződést –
jelen szerződés keretében - közös megegyezéssel módosítják és egységes szerkezetbe foglalják,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában megállapított
követelményeknek megfelelően.
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató, Dr. Nemes Károly (orvosi nyilvántartási
száma: 45092) praxisjoggal rendelkező fogorvos által Hatvan város területén lévő 6. számú
fogorvosi körzetben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási
kötelezettséget vállalva, biztosítja a fogorvosi alapellátásokat, a vegyes fogászati
járóbetegellátást. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fogorvosi feladat
ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, így a jelen szerződésben foglalt
tevékenység végzésére jogosult.
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az EüM rendelet és az
idevonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen végzi fogorvosi
tevékenységét, ellátja a Hatvanban és Galgahévízen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező biztosítottak, illetve a hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali
fogászati ellátásra szorulnak. A szolgáltató az alábbi közoktatási intézményben iskolafogászati
ellátást biztosít: Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.).
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3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést
köt, indokolt esetben szerződését megújítja, módosítja.
4.) Szolgáltató működési ideje heti 30 óra. A praxis rendelési ideje: hétfő és szerda 13 órától 19
óráig; kedd 7 órától 11 óráig; péntek (páratlan héten) 7 órától 13 óráig, péntek (páros héten) 13
órától 19 óráig; iskolafogászat csütörtök 7 órától 11 óráig; Galgahévíz községben kedd és
csütörtök 11 órától 13 óráig tart. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését, a rendelési idő
betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni.
5.) Szolgáltató vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik.
6.) Szolgáltató saját döntése szerint vesz részt a központi fogorvosi ügyelet munkájában, az
ügyeletet működtető szervezettel kötött külön szerződésben foglalt feltételek alapján.
7.) Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a
jogszabályi képesítési előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal(kal)
a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a
működési engedélyben foglalt rendelési időben.
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles
vezetni, és felkérésre az ÁNTSZ és a megrendelő számára az orvosi titoktartást nem sértő
információkat szolgáltat, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező
adatszolgáltatásokat teljesíti.
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott
kollegiális szakmai vezetővel együttműködik.
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott
alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató részére az ellátáshoz szükséges
eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő támogatást
nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben
a 100.000 Ft-ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel
foglalkozó szervezeti egységéhez, az eredeti számla bemutatásával
(melyről az osztály
jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára) tárgyév december 15. napjáig nyújthatja be.
A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a
szolgáltató részére.
11.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 2605/2 hrsz.-on felvett fogorvosi rendelőt
(továbbiakban: rendelő), amely természetben Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A. szám alatt található,
szolgáltató részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül bérbe adja. A rendelő az alábbi
helyiségekből áll: közös használatú rendelő, váróhelyiség, személyzeti és beteg WC-k.
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait az alábbiak szerint fizeti meg:
- a gázenergia díjának 9.5 %-át,
- víz-és csatornadíj esetén a főmérő és az egyedi mérő közötti különbség 13,6 %-át,
- elektromos energia esetén a rendelő egyedi mérője által mért mennyiség,
- kéményseprés 14,3 %-át
- a szemétszállítás 10,%-át,
- riasztófelügyelet, karbantartási és kivonulási díj 14,3 %-át,
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megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a megrendelő 10403538-4957505156561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató részére a
fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem
egyenlíti ki, úgy a jelen szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő
azonnali beszedési megbízás formájában a számláját vezető pénzintézetnél a követelést
benyújtja.
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást
köt.
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a
rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos költségeket viseli;
karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet
követő év március 1. napjáig írásban tájékoztatja.
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4)
bekezdésében meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre
vonatkozólag a megrendelő felé minden év október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal
műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megrendelő a
következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a
szolgáltatót a felújítási munkákkal kapcsolatban.
17.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes
írásbeli hozzájárulásával végezhet.
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való
alkalmasságáról gondoskodik.
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek
használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) Ökr. 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő
vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és síkosságmentesítéséről.
20.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző
tevékenységre használhatja, de bérbe nem adhatja.
21.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök,
kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles
tevékenysége során a higiénés és tisztasági rendszabályok betartására.
22.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon
belül írásban, jelen szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek.
23.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a
fogorvost ért esetleges kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik,
amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a szolgáltató által a finanszírozása keretében
kapott egy éves összeget.
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24.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
egymással a megszűnés napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével
elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt a
rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják.
25.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból
megszűntetik, hiánytalanul átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait,
törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat a folyamatos betegellátás biztosítása
érdekében.
26.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő
felhatalmazással rendelkeznek, melyet megrendelők tekintetében Hatvan Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
………/2015. (…….), Kerekharaszt Község Önkormányzat
Képviselő-testületének …/2015. (XI. 26.) és Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselőtestületének ……/2015. (…..) számú képviselő-testületi határozatok biztosítanak.
27.) Jelen szerződés 2016. január 1-jén lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen
szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási
idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással
megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem
teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen
szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen
szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen
szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.
28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani
Városi Bíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét és annak a szerződés
aláírásával alávetik magukat.
29.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény, egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen
egyezőt, helybenhagyólag aláírják.
Hatvan, 2015. …………………
Horváth Richárd, polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
megrendelő

Dr. Nemes Károly
DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
szolgáltató

Szabó Ádám polgármester
Kerekharaszt Község Önkormányzata
megrendelő

Vanó András
Galgahévíz Község Önkormányzata
megrendelő
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Szabó Ádám polgármester
Zárt ülést rendelt el.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülést követően a képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját.
Szabó Ádám polgármester
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy megérkezett a 30 m3 szociális tűzifa, a Szociális Bizottság
majd eldönti, hogy ki kapjon fát.
A könyvtárban kézműves foglalkozás és a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása lesz.
Vásároltak hideg aszfaltot és hétvégén elkezdik a kátyúk javítását.
December 16-án a templomban lesz megtartva a falukarácsony. Bokros atya felajánlotta a
templomot a Református Egyház részére, december 13-án 15 órakor lesz az első református
istentisztelet.
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

SZABÓ ÁDÁM
polgármester

jegyző
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