105/2018. (VI.13.) önkormányzati határozat
4. számú háziorvosi alapellátási körzet feladat-ellátásának visszaadásáról, feladatellátási szerződés megkötése a HEVA Kft.-vel, valamint megbízási szerződés
jóváhagyása háziorvosi és foglalkoztatás-egészségügyi feladat ellátásara elfogadott
99/2018. (V.24.) határozat módosítása tárgyában

Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 4. számú háziorvosi
alapellátási körzet feladat-ellátásának visszaadásáról, feladat-ellátási szerződés megkötése a
HEVA Kft.-vel, valamint megbízási szerződés jóváhagyása háziorvosi és foglalkoztatásegészségügyi feladat ellátása tárgyában elfogadott 99/2018. (V.24.) határozat módosítására
készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.

Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Város
Önkormányzatának (3360 Heves, Erzsébet tér 2. képviseletében: Sveiczer Sándor
polgármester) a HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.-vel (3360 Heves,
Fő út 14., képviseletében: Mező László ügyvezető) kötendő feladat-ellátási szerződést,
valamint annak elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletet, amely a 4. számú
háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátására irányuló megbízási
szerződés az Ordok Rehab Kft.-vel (székhely: 3381 Pély, Petőfi Sándor utca 1.
képviseletében Dr. Ordodi Anton vezető tisztségviselő).

2.

Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Heves Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort a feladat-ellátási szerződés, A HEVA Kft.
ügyvezetőjét Mező Lászlót pedig a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Sveiczer Sándor polgármester
Határidő: azonnal

1. számú melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(háziorvosi alapellátás, valamint foglalkoztatás-egészségügy vállalkozás formájában történő
ellátására)
amely létrejött a HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű
Társaság (rövidített elnevezés HEVA Kft., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027344., adószám:
13883458-2-10., székhely: 3360 Heves, Fő út 14. képviseletében: Mező László ügyvezető
(továbbiakban: megbízó)
másrészről az Ordok Rehab Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035459., adószám: 253798351-10., székhely: 3381 Pély, Petőfi Sándor utca 1. képviseletében: Dr. Ordodi Anton vezető
tisztségviselő (továbbiakban: megbízott) között alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
A felek előzetesen rögzítik, miszerint a megbízó, mint Heves Város Önkormányzat (törvény
alapján feladatellátásra kötelezett) kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság a
tulajdonos önkormányzat ???? számú határozatában foglalt felhatalmazás és jóváhagyás
birtokában köti meg a jelen megbízási szerződést.
1. A Megbízó 2018. július 1. napjától megbízási szerződés formájában 2019. december 31.
napjáig megbízza Megbízottat az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4.
pontja, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján a Heves 4. számú alapellátási
körzet háziorvosi feladatainak ellátásával helyettesítés formájában, mely tevékenységét az
Ordok Rehab Kft. keretében személyesen Dr. Ordodi Anton a 3360 Heves, Szerelem Alfréd u.
32. szám alatti (un. járóbeteg szakellátó) rendelőben végzi.
2. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott orvosi rendelőt a Megbízott kizárólag az
háziorvosi alapellátás feladataira használhatja. A megbízási szerződés megszűnésével a
használati jog is megszűnik. A megbízó tájékoztatja a megbízottat arról, hogy a rendelő
használatának feltételeit a Heves Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a
rendelőnek helyet adó épületegyüttes felett a rendelkezési jogot gyakorló Markhot Ferenc
Korház és Rendelőintézet (a továbbiakban: korház) között fennálló bérleti szerződés
szabályozza. A bérleti szerződés alapján a helyiség használatáért bérleti díjat fizetni nem kell,
de a rendelő területére eső arányosított közüzemi kiadásokat, illetve az épület fenntartásával
felmerülő arányosított rezsi költségeket (a továbbiakban: költségek) az önkormányzatnak meg
kell fizetnie a korház részére. Az önkormányzat a költségeket a Megbízó irányában
továbbszámlázza. A Megbízó az önkormányzat számlájának kézhezvételét követően a
megbízott irányában a költségeket továbbszámlázza. A használat további részletes feltételeit a
jelen szerződést kötő felek külön megállapodásban rögzítik.
3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi alapellátást nyújtó
szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2012. (III. 2.) számú rendelet melléklete
szerinti működési területen a háziorvosi alapellátás feladatait folyamatosan, saját
felelősségére ellátja, illetve azok ellátásáról maga gondoskodik. Tevékenységét a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az Öotv.
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Kormányrendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II. 25.) EÜM rendelet, valamint a mindenkori hatályos jogszabályi és szakmai
előírásoknak megfelelően végzi.

4. Jelen szerződés mellékletét képezi:






Háziorvosi körzet utcajegyzéke;
Határozat a praxisjog engedélyezéséről;
Igazolás a működési nyilvántartásról;
Igazolás az orvosok országos nyilvántartásba vételéről;
Megbízott cégkivonata.

5. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a háziorvosi alapellátás körén kívül végzett és
díjazott más, hatályos jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet
végezzen, az alapellátásra biztosított helyiségen kívül. A tevékenységet az alapellátási
feladatok ellátásának rovására nem végezheti.
6. A Megbízott munkarendje:
Hétfő: 8,00-11,00-óráig
Kedd: 8,00-11,00-óráig
Szerda: 8,00-11,00-óráig
Csütörtök: 8,00-11,00-óráig
Péntek: 8,00-11,00-óráig
7. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II. 25.) Eü.M rendelet 6. § (1) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel
rendelkező asszisztenst foglalkoztatni.
8. A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Helyettese Dr. Gál
Henrietta háziorvos, aki a helyettesítést 3360 Heves, Fő út 13. szám alatt kialakított
rendelőben végzi a 43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet alapján. Az alapellátási szolgálat
helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos a körzetének rendelési idején túl
köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább 50%-át
teljesíteni.
9. A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott
tevékenységének végzésével kapcsolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni,
adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót - annak kérésére - a feladata ellátásáról az orvosi
titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni.
10. A Megbízott a jelen szerződés alapján a feladatellátás fejében az Egészségbiztosítási
Pénztár által folyósított finanszírozással egyező összegű számlát állíthat ki az OEP
finanszírozás folyósítását követő 8-ik napra eső fizetési határidő mellett. A Megbízott a
feladatellátás fejében további díjazásra nem jogosult, a Megbízott a feladatellátással felmerülő
valamennyi a jelen megállapodás 2. pontja szerinti költséget, a rendelő működtetéséhez
szükséges közreműködő személyzet (asszisztencia) költségét, illetőleg az itt nem nevesített,
de a feladat ellátásával felmerülő költségeit maga viseli.
11. Megbízott a háziorvosi tevékenység végzéséhez alkalmas és megfelelő felszerelést saját
maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles
gondoskodni.
12. A jelen megállapodást mindkét fél jogosult 60 napos határidővel felmondani, ha
bármelyik fél a jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a jogszabályban,
vagy a megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, és azt felszólítás ellenére
sem teljesíti.

13. A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a
felmondástól számított 6 hónap.
14. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést- indokolással –felmondja, ha
a.) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti, vagy megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, és azoknak írásbeli felszólítás
ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 15 napon belül
b.) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.
15. A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen
szerződésben megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen
kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján.
16. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben
esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban
módosítják.
17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadók. Jogvita esetén a felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak.
18. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írják alá.
Heves, 2018. május „ ”

Ordok Rehab Kft
képviseletében
Dr. Ordodi Anton vezető tisztségviselő
mint Megbízott

HEVA
Hevesi
Önkormányzati
Vagyonkezelő Kft.
képviseletében Mező László ügyvezető
mint Megbízó

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(háziorvosi alapellátás és foglalkoztatás-egészségügyi feladat ellátására)
amely létrejött Heves Város Önkormányzata (3360 Heves, Erzsébet tér 2., törzsszám: 729293,
statisztikai számjel: 15729291-8411-321-10, adószám: 15729291-2-10, bankszámlaszám:
11739047-15379683, képviseletében Sveiczer Sándor Péter polgármester (továbbiakban:
megbízó),
másrészről a HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
(rövidített elnevezés HEVA Kft., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027344., adószám: 13883458-2-10.,
székhely: 3360 Heves, Fő út 14. képviseletében: Mező László ügyvezető (továbbiakban: megbízott)
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2018. (V. 24.) önkormányzati határozatával
döntött, hogy a Heves Város 4. számú alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátását a HEVA
Kft. úján kívánja biztosítani.
1. A Megbízó 2018. július 01. napjától Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozata alapján a feladat-ellátási szerződés formájában határozatlan időtartamra megbízza
Megbízottat az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja, valamint az 1997. évi
CLIV. törvény 152. §-a alapján a Heves 4. számú alapellátási körzet háziorvosi feladatainak
ellátásával, az Önkormányzat által biztosított 3360 Heves, Fő út 13. szám alatti rendelőben végzi.
2. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott orvosi rendelőt a Megbízott kizárólag az alapellátás
feladataira használhatja. A feladat-ellátási szerződés megszűnésével a használati jog is megszűnik. A
megbízó tájékoztatja a megbízottat arról, hogy a rendelő használatának feltételeit a Megbízó és a
rendelőnek helyet adó épületegyüttes felett a rendelkezési jogot gyakorló Markhot Ferenc Korház és
Rendelőintézet (a továbbiakban: korház) között fennálló bérleti szerződés szabályozza. A bérleti
szerződés alapján a helyiség használatáért bérleti díjat fizetni nem kell, de a rendelő területére eső
arányosított közüzemi kiadásokat, illetve az épület fenntartásával felmerülő arányosított rezsi
költségeket (a továbbiakban: költségek) az önkormányzatnak meg kell fizetnie a korház részére. Az
önkormányzat a költségeket a Megbízott irányában továbbszámlázza. A rendelő használatára
vonatkozólag a felek külön íven szerkesztett megállapodásban rendelkeznek.
3. A Megbízott az átvett háziorvosi feladatainak ellátására megbízási szerződést köt, amely megbízási
szerződés tartalmazza a jogszabályban előírt részletszabályokat és ezen feladat-ellátási szerződés 1.
számú mellékletét és egyben elválaszthatatlan részét képezi.
4. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben
esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják.
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadók. Jogvita esetén a felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak.
6. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Heves, 2018. május „”

HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő
Kft.
képviseletében Mező László ügyvezető
mint Megbízott

Heves Város Önkormányzat
képviseletében
Sveiczer Sándor Péter polgármester
mint Megbízó

