SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.
KIVONAT
képviselő-tes
a
tület 2019. június 13-i ülésének jegyzőkönyvéből
153/2019. /VI.13./ számú képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Vörös Gábor háziorvossal, és a
Császár Medical KR-vel sárvári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő
ellátására vonatkozó megállapodásokat a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Egyidejűleg a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzet helyettesítéssel
történő ellátása idején a folyamatos működtetés biztosításához szükséges intézkedéseket
megtegye: a finaiiszírozási szerződést, és az esetleges további helyettesítési megállapodásokat
a jelen határozattal jóváhagyott megállapodásokban foglalt feltételekkel egyezően megkösse,
és az ezekkel összefüggő minden további jognyilatkozatot megtegyen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

Sárvár. 2019. június 14.
.
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1: DtTztjáíió faléda :1
címzetes főjegyző
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Melléklet a 153/2019. (VI.13.) Számú képviseLő-testületi határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
a sán’ári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Amely létrejött
evrészről: Sárvár Város Onkormányzata (9600 Sárvár, \‘árkerület 2., adószám: 15733634-2-18
törvényes képviselő: Kondora István polgármester)
másrészről Csénye Község Önkormányzata (9611 Csénye, Ady Endre utca 42. adószám: 154210342-18 törvényes képviselő: Pál Tibor polgármester) továbbiakban együtt: önkormányzatok
harmadrészről: dr. Vörös Gábor egyéni vállalkozó háziorvos (9600 Sárvár, Szatmár u. 14., adószám:
53478759-1 -38) továbbiakban: Háziorvos
-

továbbiakban együtt: Szerzödő felek

—

között alulírott napon, az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények:
1.1. A sárvári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról melyhez külön megállapodás alapján
Csénye község is tartozik
az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján TUCSESZ
Egészségügyi K. (9600 Sárvár, Kinizsi utca. 13 adószám: 24245250-1-18, törvényes képviselő: dr.
Szabó Edgár ügyvezető, egyben személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos)
gondoskodott 2013. április 1. napjától. dr. Szabó Edgár háziorvos 2019. május 29. napján ethunyt.
—

-

1.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC törvény 13.* (1) bekezdés
4. pontja és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény S. (1) bekezdés a) pontja
értelmében az önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi alapellátás keretében
gondoskodjanak háziorvosi ellátásról.
1.3. Szerzödö felek egyezően megállapítják, hogy a Háziorvos Sárvár Város Önkormánnatával kötött
megállapodás alapján területi ellátási kötelezettséggel folyamatosan gondoskodik a sárvan
számú
felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról, így a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges végzettséggel
és felelösségbiztosítással rendelkezik.
2. Me%állapodás tárízva:
2.1. Az önkormányzatok 1.2. pont szerinti kötelező Feladatuk Folyamatos ellátása érdekében
megbízzák a Háziorvost a sárvári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
helyettesitéssel történő ellátásával, melynek területi beosztását Sárvár Város Onkormányzata
Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 24/2015. /XI.30./
önkormányzati rendeLetének 1. mellékletében állapította meg.
2.2. A Háziorvos nyilatkozik arról, hogy a sárvári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak helyettesitéssel történő ellátását vállalja, feladatát a mindenkori hatályos
jogszabályoknak, szakmai ős etikai előírásoknak megfelelően látja el.
3. Helvettesités időtartama, rendelési idö:
3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Háziorvos 2019.június 1. napjától 20l9.június 10.
napjáig gondoskodik a 2.1. pontban meghatározott feladat ellátásáról. az alábbi rendelési idöben:
12.30—14.00
hétf6:
kedd:
12.30 14.00
12.30—16.00
szerda:
csütörtök:
péntek:
8.00 —9.00
3.2. Rendelkezésre állási idő: munkanapokon 8.00— 16.00 óra között.
—

-

4. A rendelés helye
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Háziorvos a helvettesítésröl elsősorban az 5. számú
felnőtt háziorvosi körzet Sáiwár, Kinizsi u. 13. szám alatti rendelőjében gondoskodik, azonban szükség
szerint, az ellátás folyamatossága és biztonsága érdekében a helyettesített körzet betegeit Sárvár,
Szatmár u. 14. szám alatti rendelőjében is ellátja. Csénye községben a helyettesítés időtartama alatt a
rendelés szünetel.
5. Eaészséüyi dolnozókra vonatkozó rendelkezések
5.1. A Háziorvos tevékenységét a helyettesitéssel étintett körzetben Sárvár Város Önkormányzata által
megbízott, a hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel rendelkező ápoló, és orvos-írnok
közreműködésével látja cl.
5.2. Az egészségűgyi szakdolgozó neve, nyilvántartási száma: Szabó-Frank Tünde 45449
5.3. Orvos-írnok: Németh Ferencné szül: Németh Cecília 9600 Sárvár, Tompa Mihály u. 9. szám alatti
lakos.

6. Me%bízási díj:
6.1. Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy a helyettesitéssel érintett körzetre vonatkozóan a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelövel (továbbiakban: NEAK) Sárvár Város Onkormányzata köt
finanszírozási szerződést a működési engedély megszerzését követően.
6.2. A Háziorvos és Sárvár Város Önkormányzata megállapodnak abban, hogy a megbízási díj
kifizetésére azt követően kerül sor, ha a helyettesítéssel érintett körzet 2019. június havi fmanszírozási
összege megérkezett Sárvár Város Onkormányzata számlájára. A NEAK által 2019. június hónapra
kiutalt összegből levonásra kerülnek a Sárvár Város Onkormányzatánál a körzet működtetésével
összefüggően keletkezett költségek, az igy fennmaradó összegből a Házion’ost a helyettesités
időtartamával arányos összeg illeti megbízási düként.
7. Ewvéb rendelkezések:
7.1. A Sán’ár, Kinizsi Pál utca 13. szám alatti Orvosi rendelő mükődtetésével összefliggő költségeket
Sárvár Város Onkormányzata viseli.
7.2. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodásból eredő
esetleges jogvitájukat kölcsönös egyeztetés útján rendezik, eimek eredménytelensége esetén
értékhatártól rnggően a Sárvári Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék illetékességét kötik
ki.
7.3. Jelen megállapodás 2019. június I. napjától hatályos. A megállapodás azon a napon szűnik meg,
amikor a 6.2. pont szerinti megbízási díj a Háziorvos részére megfizetésre került.
7.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos egészségügyi
jogszabályok, társadalombiztosítási jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi
V. törvény megbizási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kelt aLkalmazni.
7.5. Jelen megállapodás 2 /kettö/ számozott oldalból áll, és 5 eredeti példányban készült, melyből I
példány a Háziorvosé, 1 példái»’ Csénye Község Onkormányzatáé, 3 példány a Sán’ár Város
Onkorrnányzaté.
—

—

Sárvár, 2019. május 31.
1: Kondora István : /
Sárvár Város Onkormányzata
polgármester

1: Pál Tibor: /
Csénye Község Onkormányzata
polgármester

1: dr. Vörös Gábor: /
Háziorvos

MEGÁLLAPODÁS
a sán’ári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Amely létrejött
egyrészről: Sárvár Város Onkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2., adószám: 15733634-2-18
törvényes képviselő: Kondora István polgármester)
másrészről Csénye Község Onkormányzata (9611 Csénye, Ady Endre utca 42. adószám: 1542 10342-18 törvényes képviselő: Pál Tibor polgármester) továbbiakban együtt: önkormányzatok
harmadrészről:: „Császár Medical” Egészségügyi Kft. (9721 Gencsapáti, Hunyadi János u. 74.,
adószám: 14989258-1-18) törvényes képviselő: Dr. Császár Veronika, egyben személyes ellátási
kötelezettséggel rendelkező orvos továbbiakban: Háziorvos
továbbiakban együtt: Szerződő felek között alulkott napon, az alábbi feltételek szerint.
I. Előzmények:
1.1. A sárvári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról melyhez külön megállapodás alapján
Csénye község is tartozik
az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján TUCSESZ
Egészségügyi Kh. (9600 Sárvár, }Unizsi utca. 13 adószám: 24245250.4-18, törvényes képviselő: dr.
Szabó Edgár ügyvezető, egyben személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos)
gondoskodott 2013. április 1. napjától. dr. Szabó Edgár háziorvos 2019. május 29. napján elhunyt.
1.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11* (1) bekezdés
4. pontja és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. (1) bekezdés a) pontja
értelmében az önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi alapellátás keretében
gondoskodjanak háziorvosi ellátásról.
1.3. Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy a Háziorvos Sárvár Város Onkormányzatával kötött
megállapodás alapján területi ellátási kötelezettséggel folyamatosan gondoskodik a sáiwári 3. számú
felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról, igy a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges végzettséggel
és felelősségbiztosítással rendelkezik.
2. Meállapodás tárya:
2.1. Az önkormányzatok 1.2. pont szerinti kötelező feladatuk folyamatos ellátása érdekében
megbízzák a Háziorvost a sárvári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
helyettesítéssel történő ellátásával, melynek területi beosztását Sárvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 24/2015. /XI.30./
önkormányzati rendeletének 1. mellékletében állapította meg.
2.2. A Háziorvos nyilatkozik arról, hogy a sárvári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak helyettesítéssel történő ellátását vállalja, feladatát a mindenkori hatályos
jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően látja el.
3. Helvettesités időtartama. rendelési idő;
3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Háziorvos 2019. június II. napjától gondoskodik a
2.1. pontban meghatározott feladat ellátásáról, az alábbi rendelési időben:
11.00—13.30
hétfő:
kedd:
11.00—11.30 (Csénye)
szerda:
11.00—13.30
csütörtök:
péntek:
11.00 13.00
—

-

—

—

-

-

—

3.2. Rendelkezésre állási idő: munkanapokon 7.30 16.30 óra között.
4. A rendelés helye
Szerzödö felek megállapodnak abban, hogy a Háziorvos a helyettesítésről elsősorban az 5. számú
felnőtt háziorvosi körzet Sárvár. Kinizsi u. 13. szám alatti rendelőjében gondoskodik, Csénye
községben a rendelés helye 9611 Csénye, Ady u. 42. szám alatti orvosi rendelő.
5. Eészséüyi dolozókra vonatkozó rendelkezések
5.1. A Háziorvos tevékenységét a helyettesítéssel étintett körzetben Sárvúr Város Ünkormányzata által
megbízott, a hatályos jogszabályok szerinti képesitéssel rendelkező ápoló, és orvos-írnok
közreműködésével látja el.
5.2. Az egészségügyi szakdolgozó neve, nyilvántartási száma: Szabó-Frank Tünde 45449
—

-

5.3. Orvos-írnok: Németh Ferenené szül: Németh Cecilia 9600 Sárvár, Tompa Mihály u. 9. szám alatti
lakos.
6. Meizbízási díj:
6. I. Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy a helyettesitéssel érintett körzetre vonatkozóan a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) Sán’ár Város Önkormányzata köt
tinanszírozási szerződést a működési engedéLy megszerzését követően.
6.2. A Háziorvos és Sárvár Város Onkormúnyzata megállapodnak abban, hogy a megbízási díj
kifizetésére azt kővetően kerül sor, ha a helyettesítéssel érintett körzet havi finanszírozási összege
megérkezett Sárvár Város Onkormányzata számlájára. A NEAK által kiutalt összegből levonásra
kerülnek a Sárvár Város Onkormányzatánál a körzet működtetésével összefüggően keletkezett
költségek, az így fennmaradó összegből a Háziorvost a helyettesítés időtartamával arányos összeg
illeti megbízási díjként.
7. Egyéb rendelkezések:
7.1. A Sárvár, Kinizsi Pál utca 13. szám alatti orvosi rendelő müködtetésével összefüggő költségeket
Sárvár Város Önkormányzata, míg a 9611 Csénye, Ady u. 42. szám alatti orvosi rendelő
müködtetésével ősszefüggő költségeket Csénye Község Onkormányzata viseli.
7.2. A Háziorvos akadályoztatása esetén a helyettesítő orvos dr. Vörös Gábor a sárvári 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa (9600 Sárvár, Szatmár u. 14.).
7.3. Szerződö felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodásból eredő
esetleges joizvitájukat kölcsönös egyeztetés útján rendezik, címek eredménytelensége esetén
értékhatártól függően a Sárvári Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék illetékességét kötik
ki.
7.4. Jelen megállapodás 2019. június 11. napjától hatályos.
7.5. Önkormányzatok kinyilvánítják azon szándékukat, hogy 2019. július I. napjától az arányos
munkateher elosztás érdekében
másik háziorvossal kívánnak megállapodást kötni a körzet
helyettesítés útján történő ellátására.
7.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos egészségügyi
jogszabályok, társadalombiztosítási jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény megbizási szerződésm vonatkozó rendelkezéseit keLl alkaLmazni.
7.7. Jelen megállapodás 3 Jhárom,’ számozott oldalból Ml, és 5 eredeti példányban készült, melyből I
példány a Háziorvosé, I példány Csénye Község Ünkormányzatáé, 3 példány a Sárvár Város
Onkontányzaté.
—

—

-

—

Sárvár, 2019. június 7.
/ : Kondora István : /
Sárvár Város Onkormányzata
polgármester
1: Pál Tibor : /
Csénye Község Onkormányzata
polgármester

„Császár Medical”
dr. Császár Veronika
Háziorvos

Egészségügyi

Ml.

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.
KIVONAT
a képviselő-testület 2019. június 13-i ülésének jegyzőkönvvéből
154/2019. Nl.13./ Számú képviselő-testületi határozat
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Med-Oxyped Egészségügyi. Kit-vel.
(székhely: 9700 Szombathely, II. János Pál pápa kt 28. 1.ép.B. cégjegyzékszám: 18-09109848, adószám: 22971627-1-18, képviseli: dr. Gecse Krisztián ügyvezető) és Dr. Gecse
Kálózi Patrícia csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal, mint személyes ellátási
kötelezettséggel rendelkező orvossal kötendő, Sárvár Város 1. Számú házi gyermekorvosi
körzetének területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási
szerződés megkötésére vonatkozó előszerződést a melléklettel egyező tartalommal
jóváhaga.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklettel azonos tartalmú
előszerződés aláírására. és minden további. az előszerződéssel összefüggő jognyilatkozat
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

Súrvár 2019. június 14.
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