FELADATELLÁTÁSI – MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., képviselő Dr. Sütő László polgármester, a
továbbiakban: önkormányzat), mint Megbízó,
másrészről a Rajnai és Társa Kft. (Cg. ………….., 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 26., képviselője: dr Rajnai
Miklós …………………., egyben személyes ellátásra kötelezett háziorvos: dr Rajnai Miklós), mint Megbízott
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
Preambulum
A Felek között 1998. december 30. napján kelt, majd 2004. szeptember 27. napján módosított megbízási
szerződés jött létre a Marcali IV: számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása céljából. A
Megbízott kérelmére a feladatot ellátó jogi személy ………………… napján hatályba lépő jogutódlással történő
megszűnése miatt, valamint a hatályba lépett jogszabályi változásoknak megfelelően megbízási szerződést az
alábbi szerint közös megegyezéssel újraszabályozzák.
1. MEGBÍZÓ
a
megbízott
Rajnai
Bt
jogutódjaként
megbízza
a
MEGBÍZOTTAT
…………………………….. napjától határozatlan időtartamra területi ellátási kötelezettséggel Marcali
Városi Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
szóló 14/2002. (VI.14.) önkormányzati rendeletének IV. mellékletében meghatározott felnőtt háziorvosi
körzet háziorvosi feladatainak ellátásával.
2. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges
lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának
ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti
vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:
a) a terhesgondozásban való közreműködés,
b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a jogszabályban szerint,
c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és az egyes
népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban való közreműködés, valamint együttműködés az
ellátási területén ilyen szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelős
szervvel,
e) az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel,
f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése,
g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok,
h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása.
3. A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt háziorvosi tevékenységet az
alábbiak szerint, legalább heti 15 órában végzi a Marcali, Tavasz u. 4. szám alatti rendelőben, ezen
kívül köteles 8 és 16 óra között munkanapokon rendelkezésre állni:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00- 11.00 és 14.30-15.30
8.00- 12.00
8.00- 12.00

4. Jelen szerződés 1. pontjában foglaltak érdekében a Megbízó az alábbiakat biztosítja:
4.1. Marcali Város Önkormányzata a jelen szerződés hatálya alatt Marcali Város Önkormányzata
tulajdonát képező 8700 Marcali, Tavasz u. 4. szám alatti épületben az épület keleti oldalán
lévő rendelőhelyiségeket a jogszabályban meghatározott kötelező felszereléssel- figyelemmel a
megállapodás 5.5., 5.13. és 5.14. pontjaiban foglaltakra - a háziorvosi tevékenység végzése
céljából térítésmentesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja. A rendelő használatához tartozik

a váró, folyosó, konyha és egyéb kiszolgáló helyiségek használata. Felek rögzítik, hogy a
jogelőddel kötött szerződés megkötésekor Marcali Városi Önkormányzat egyúttal biztosította a
munkavégzéshez szükséges eszközöket, bútorokat.
4.2. A Megbízó köteles gondoskodni a rendelőhelyiségek rendeltetésszerű használatának
biztosításáról, köteles óvni az épület állagát és elvégezni a szükséges felújítási munkálatokat.
5.

Jelen szerződés 1. pontjában foglaltak érdekében a Megbízott az alábbi kötelezettségeket vállalja és az
alábbiakat biztosítja:
5.1. Kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt, IV. számú felnőtt háziorvosi körzet működési területén a
mindenkori hatályos jogszabályoknak, szakmai szabályoknak és előírásoknak megfelelően a
háziorvosi feladatokat egészségügyi vállalkozás keretében, személyes ellátásra kötelezettként
ellátja.
5.2. A háziorvos vállalja, hogy amennyiben az alapellátási ügyelet ellátása más módon, értve ez
alatt a kistérségi társulás által vagy kiszervezett módon történő ellátást is, nem megoldott, az
alapellátási ügyeletben külön megállapodás szerint részt vesz.
5.3. Kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, továbbá
a tevékenység folytatására feljogosító (kibővült) praxisengedély és működési engedély
módosítása iránt- jelen szerződés aláírását követően- haladéktalanul kérelmet nyújt be az
illetékes népegészségügyi szervhez, illetve finanszírozási szerződés módosítására irányuló
kérelmet nyújt be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap illetékes megyei szervéhez.
5.4. A Megbízott köteles a határozatlan időre szóló orvosi felelősségbiztosítás megkötésre, illetve
felelősségbiztosítása módosítására jelen megállapodásra tekintettel és annak jelen szerződés
hatálya alatti folyamatos fenntartására.
5.5. Megbízott nyilatkozza, hogy jogelődjének a Megbízó az eredeti szerződés megkötésekor a
Megbízó tulajdonát képező háziorvosi minimumfeltételek között felsorolt eszközöket a körzet
működéséhez biztosította, jelen szerződés hatálya alatt ez a Megbízott kötelezettsége a
továbbiakban.
5.6. Megbízott a lakossági ellátási érdeket figyelembe véve, általa megállapított – a jelen szerződés
2. pontjában meghatározottak szerinti- időben, de a Megbízóval mindenkor előzetesen
egyeztetett rendelési idő szerint rendel, melynek megváltoztatását is köteles előzetesen a
Megbízóval egyeztetni. A rendelési idő megváltoztatásával egyidejűleg a Megbízó
egyetértésével köteles kérni az illetékes állami egészségügyi igazgatási szervnél a működési
engedélye és szüksége szerint a finanszírozási szerződése módosítását.
5.7. Indokolt, sürgős esetben – az egészségügyi törvényben meghatározottak szerint köteles házhoz
menni, akár rendelési időben is biztosítani a fekvőbetegek lakáson történő ellátását.
5.8. Tudomásul veszi és elfogadja az állami egészségügyi igazgatási szerv területileg illetékes
szervezetének szakmai irányítását.
5.9. Megbízott a helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő orvos útján, saját költségén
maga gondoskodik.
5.10.
Megbízott az 1. pontban körülírt és a 2. pontban részletezett háziorvosi feladatok – területi
ellátási kötelezettséggel történő – ellátására másik háziorvossal nem köthet szerződést.
5.11.
A rendelőhelyiség felújításnak nem minősülő karbantartási munkálatait, az időszerű ás
tervszerű karbantartás kivételével elvégezteti, melyekről a Megbízó és Megbízott azok felmerülése
esetén külön egyeztetnek.
Karbantartáson értik a felek e szerződés vonatkozásában a 3. pontban megjelölt, a Marcali IV.
számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátáshoz használt ingatlan állagának és rendeltetésszerű

használhatóságának biztosítása érdekében szükséges, megelőző és felújításnak nem minősülő
javítási munkák elvégzését, cseréjét.
5.11.1.1. A karbantartás lehet:
5.11.1.2. hibaelhárítás, amely az életveszélyt okozó, továbbá az épület
állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen
akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és
hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetése,
időszerű karbantartás, amely az épület állagát veszélyeztető, de
rendeltetésszerű használhatóságát lényegesen nem akadályozó, azonnali
beavatkozást nem igénylő hibáknak és hiányosságoknak eseti vagy az
épületen elvégzendő egyéb javítási munkákkal együtt, de az észleléstől
számítva legkésőbb hat hónapon belüli megszüntetése,
5.11.1.3. tervszerű karbantartás, amely az épület állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében
végzendő rendszeres állagmegóvási munka.

5.12.
A rendelőhelyiségek közüzemi költségeit a háziorvos viseli akként, hogy a Marcali,
Tavasz u. 4. szám alatti rendelő tekintetében az áram-, víz- és gázórák fogyasztójaként a Marcali
Városi Önkormányzat kerül feltüntetésre, és a fogyasztásról kiállított számla kézhezvételét követő
3 munkanapon belül az áramfogyasztás díját 50%- ban, a vízdíj fogyasztás díját 50%- ban, míg a
gázfogyasztás díját 45%- ban tovább számlázza a háziorvosnak.
5.13.
Gondoskodik az 1. pontban megjelölt, IV. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó
rendelőben a tevékenysége végzéséhez külön jogszabályban meghatározott szakmai
minimumfeltételek közé tartozó gép-műszer, berendezés, valamint a távoli-hálózati hozzáférésre
alkalmas személyi számítógép és a kulturált befogadást szolgáló berendezési tárgyak pótlásáról, az
eszközök működőképes rendelkezésére állásáról.
5.14.
Megbízott a működés megkezdésétől gondoskodik a munkavégzéshez szükséges
gyógyszerek, papír, különböző munkavégzéshez szükséges nyomtatványok, bélyegzők, a
nyomtatók működéséhez szükséges patronok beszerzéséről, valamint a veszélyes hulladék
elszállítására vonatkozó szerződés megkötéséről, költségének viseléséről.
5.15.

A megbízás ellátásához a Megbízott – szükség szerint – saját gépkocsit használ.

5.16.
A Megbízó által tervezett időpontban a képviselő- testületet vagy illetékes bizottságát,
illetve a polgármestert munkájáról, a háziorvosi ellátás tapasztalatairól írásban vagy szóban
tájékoztatja.

6.

A Megbízó anyagi lehetőségeinek megfelelően támogatja a területi ellátási kötelezettséget vállaló Megbízott
háziorvosi munkáját, ezért
a.) részére a 4.1. pontban megjelölt rendelő helyiséget a birtokbavételkor háziorvosi tevékenység céljából
rendelkezésre bocsátja a jelen szerződés fennállásáig térítésmentesen.
b.) gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatának biztosításáról, óvja az épületek állagát és
elvégzik a szükséges felújítási munkálatokat, Megbízó és Megbízott rögzítik, hogy ennek keretében a
2014 és 2015. évben saját forrásból a fűtési rendszert korszerűsíttette, pályázati forrásból a 2015. évben
a rendelő épületének energetikai korszerűsítését és komplex akadálymentesítését elkészíttette.

7.

A MEGBÍZÓ és a MEGBÍZOTT háziorvos rögzítik, hogy a háziorvosi tevékenység finanszírozására
vonatkozó feltételeket a háziorvos és az Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: NEAK) között
létrejött külön szerződés tartalmazza.

8.

Amennyiben a NEAK bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést a Megbízottal, úgy jelen
szerződés hatályát veszti.

9.

Az önálló háziorvosi tevékenység végzéséhez a felnőtt körzetre a Megbízott praxisjoggal rendelkezik. A
körzet működtetéséhez a Magyar Orvosi Kamara által kiadott működtetési engedély szükséges, ezek
meglétét a szerződés hatálya alatt a Megbízott folyamatosan biztosítani köteles.

10. Megbízott a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott személyek közreműködésével látja el. A megfelelő
szakképesítéssel és felelősségbiztosítással rendelkező alkalmazottak a Megbízott felelősségi körébe
tartoznak.
11. Megbízott kijelenti, Megbízó pedig tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó
egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésével összefüggésben harmadik személynek felmerülő
kártérítési vagy kártalanítási igénye csak (közvetlenül) a Megbízottal szemben érvényesíthető.
12. Megbízott, mint adatfeldolgozó köteles az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) és a
magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő adatbiztonsági szabályzat elkészítésére és tevékenysége
során az abban foglaltak betartására.
13. Megbízó és Megbízott megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban
peren kívüli tárgyalás és egyeztetés útján kívánják rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a
Megbízó és Megbízott alávetik magukat a Marcali Járásbíróság illetékességének, illetve megyei bírósági
hatáskörbe tartozó vita esetén a Kaposvári Törvényszék illetékességének.
14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
15. Megbízó és Megbízott rögzítik, hogy jelen szerződés tekintetében a felmondási idő 6 hónap. A Megbízó a
feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha:
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
16. Jelen megállapodás aláírására a Megbízó önkormányzat képviseletét ellátó polgármestert Marcali Város
Önkormányzata Képviselő- testületének ………../2018. (XI.22.) számú határozata hatalmazta fel.
Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, jóváhagyólag aláírták.
Kelt, Marcali, 2018. ………………………………
………………………………………..
………………………Kft.
Dr Rajnai Miklós háziorvos

………………………………………..
Marcali Város Önkormányzata
Dr Sütő László polgármester

1. melléklet
Az V. számú vegyes háziorvosi körzet rendelési ideje
HÉTFŐ

Marcali
Sávoly
Szőkedencs
Szegerdő
Főnyed

8.00- 11.00
12.30- 15.00
15.15-17.00
-

KEDD
Páros hét Páratlan
hét

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

8.00- 11.00
-

8.00- 11.00
13.00- 16.00
-

13.00- 16.00
8.00- 10.00
-

13.00- 15.00
8.00- 10.00
-

13.00- 16.00
9.15- 11.30
8.00- 9.00

