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Készfiit: Vasszentmihály Községi Önkormányzat Polgármesterének 2021. március 22-én 9,00
órai döntéséről.
Az ülés helye: Vasszentmihály Hivatal hivatalos helyisége (9953 Vasszentmihály, Fő út 66.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:
Császár István polgármester
Dr. Kelemen Marcell Jegyző tanácskozási joggal és mint jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok

1. SOPET-Praxis Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vei feladatellátási
szerződés.

1. Napirend
4/2021. (III. 22.1 polgármesteri határozat
A Kormány a 27/2021. (1.29.) Kormányrendeletével 2021. február 8. naptól Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés
felhatalmazása alapján az alábbi döntést hozom:
1./ Vasszentmihály Község Önkormányzata Polgármestereként a vasszentmihályi háziorvosi
körzetre vonatkozó SOPET-Praxis Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (9700.
Szombathely, Móricz Zsigmond utca 38., cégjegyzék száma: 18-09-109492, adószáma:
22642280-1-18, képviseli: Dr. Temesi Sándor ügyvezető) fennálló feladatellátási szerződést a
csatolt melléklet szerinti 2021. április 1. naptól 2021. szeptember 30. napig történő
helyettesítés időtartamára jóváhagyom.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár István polgármester
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FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Vegyes háziorvosi körzetre, valamint Iskola- és Ifjúság Egészségügyi szolgálatra tartós
helyettesítési formában
Ezen szerződés létrejött egyrészről
Vasszentmihály Község Önkormányzata (székhely: 9953 Vasszentmihály, Fő utca 66.
képviseli: Császár István polgármester),
Gasztony Községi Önkormányzat (székhely: 9952 Gasztony, Fő utca 39. képviseli: Nagy
Miklós polgármester),
Rátót Község Önkormányzata (székhely: Rátót, Ady endre utca 6. képviseli: Domiterné
Molnár Annamária polgármester),
Nemesmedves Község Önkormányzata (székhely: 9953 Nemesmedves, Fő utca 16.
képviseli: Mesics Ferenc polgármester),
Rönök Község Önkormányzata (székhely: 9954 Rönök, Alkotmány út 63. képviseli: Pékó
Tamás Lajos polgármester)
a továbbiakban, mint Önkormányzatok, és
másrészről a SOPET-Praxis Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.(székhely:
9700 Szombathely, Móricz Zsigmond utca 38. cégjegyzék szám18-09-109492, bankszámla
szám: OTP 11747006 - 20218168 adószám: 22642280-1-18 képviseli: Dr. Temesi Sándor
ügyvezető,
és az ellátásért személyesen kötelezett orvos: Dr. Temesi Sándor, a
továbbiakban, mint Egészségügyi Szolgáltató
között a gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátás körében a vasszentmihályi háziorvosi
körzet, valamint Iskola-és Ifjúság egészségügyi szolgálatra vonatkozóan egészségügyi
megbízási ellátási szerződést köt az alábbiak szerint:
1. Önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.) pontja, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján
meghatározott kötelező alapfeladatai körében az egészségügyi alapellátás biztosítása
érdekében vállalkozási szerződést kötnekEgészségügyi Szolgáltatóvala háziorvosi
feladatok helyettesítési formában történő ellátására a területi ellátási kötelezettségű
vasszentmihályi háziorvosi körzetre, valamint Iskola-és Ifjúság egészségügyi
szolgálatra 2021. április 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő határozott
időre.
2. A vasszentmihályi háziorvosi körzethez tartozó települések:
-Vasszentmihály, Rátót, Gasztony, Nemesmedves, Rönök
3. Jelen szerződés alapján a háziorvos szakorvosi szakképesítéssel rendelkező személy
Dr. Temesi Sándor, aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást
személyesen jogosult és köteles ellátni
4. Az Egészségügyi Szolgáltató kijelenti és igazolja, hogy a háziorvosi ellátásához
szükséges és előírt feltételekkel, háziorvosai személyében szakmai, képesítési
feltételekkel, rendelkezik
5. Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy dr. Temesi Sándor önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
orvosnak minősül
6. A háziorvosi alapellátási kötelezettség kiteljed a vasszentmihályi háziorvosi
körzetben, így Vasszentmihály, Gasztony, Nemesmedves, Rátót és Rönök
községekben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és érvényes egészségbiztosítási
kártyával rendelkező lakosokra.

7. A 6. pontban foglaltakon kívül Megbízott köteles ellátni területi és személyi
feltételektől függetlenül a mindenkor hatályos magyar vagy közösségi
jogszabályokban meghatározott sürgősségi eseteket
8. Felek megállapodnak, hogy Megbízott rendelési ideje legalább heti 9 óra. A heti
rendelési idő az egyes településeken az alábbiak szerint történik:
- Vasszentmihály
Hétfő:
10.30-12.30
Kedd:
13.00-14.00
Szerda: 13.00-14.00
Csütörtök: 13.00-15.30
Gasztony:
Hétfő:
08.00-09.00
- Rátót
Hétfő:
09.00-09.30
Rönök
Hétfő:
09.30-10.30
9. Felek rögzítik, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozására a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) Vasszentmihály Község
Önkormányzata mint gesztor település közvetlenül köt finanszírozási szerződést.
10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vasszentmihály Község Önkormányzata
Egészségügyi Szolgáltató részére a háziorvosi feladatok ellátásáért havi bruttó
750.000.- azaz hétszázötvenezer forint összegű vállalkozói díjat fizet meg.
11. Vasszentmihály Község Önkormányzata a 10. pontban foglalt vállalkozói díjat
havonta utólag az Egészségügyi Szolgáltató által kiállított számla ellenében a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig átutalással fizeti meg Egészségügyi
Szolgáltató az OTP pénzintézetnél vezetett 11747006 - 20218168 számú számlájára.
12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatály alatt
Vasszentmihály Község Önkormányzata a háziorvosi szolgálat ellátása érdekében az
orvosi asszisztenst egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatja.
13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Önkormányzatok viselik a tulajdonukban
lévő, alább felsorolt háziorvosi rendelők fenntartási költségeit, s térítésmentes
használatra átadják Egészségügyi szolgáltató részére az orvosi rendelőket, valamint az
egyes rendelőkben található berendezési tárgyakat és orvosi eszközöket, melyeket
Egészségügyi Szolgáltató tételes leltár alapján vesz át.
A használatra átadott orvosi rendelők:
Vasszentmihály, Fő utca 77
- Gasztony, Fő utca 42.
- Rátót, Fő utca 45.
- Rönök, Alkotmány út 30.
14. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a használatba veti rendelőhelyiséget és az ahhoz
tartozó egyéb helyiségeket, berendezési tárgyakat, felszerelési egységeket
rendeltetésszerűen használni, azok állagát óvni.
15. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal a háziorvosi rendelők és egyéb
helyiségek használatával kapcsolatban előírt tűzrendészeti, balesetvédelmi, valamint
az akadálymentesítésre vonatkozó előírások maradéktalan betartására.
16. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés
megszűnésével egyidejűleg a jelen szerződésben meghatározott műszaki

megfelelőségnek megfelelően a 13. pontban felsorolt rendelőket, berendezési
tárgyakat és orvosi eszközöket Önkormányzatok birtokába visszaadja.
17. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi szolgálat működtetésével
kapcsolatos anyagokat, gyógyszereket, nyomtatványokat a NEAK finanszírozás
terhére Vasszentmihály Község Önkormányzata szerzi be havonta az Egészségügyi
Szolgáltató által részére írásban benyújtott lista alapján.
18. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az
érvényes előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő háziorvosi alapellátásról a
korábban kialakult gyakorlat szerint, folyamatosan, magas szakmai színvonalon
gondoskodik. Munkahelyén a szakma szabályai szerint etikus magatartást tanúsít
kollégái és betegei felé egyaránt, a többi háziorvossal szükség esetén egyeztet, és ezt
dokumentálja.
19. Egészségügyi Szolgáltató akadályoztatása esetére maga köteles gondoskodni
helyettesítéséről, erről az Önkormányzatokat haladéktalanul értesíti. A helyettesítés a
szabadságolásokra is értendő. A helyettesítést Egészségügyi Szolgáltató szervezi meg
és gondoskodik a helyettes díjazásáról, kivéve betegség és karantén idején, ebben az
esetben megbízottnak erre az időszakra díjazás nem jár.
20. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni az
Önkormányzatot, ha a háziorvosi körzet működtetése bármilyen módon és formában
veszélybe kerül, annak érdekében, hogy az Önkormányzat megfelelő időben és
formában a szolgáltatást továbbiakban biztosítani tudja
21. Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni.
22. Megbízott köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok
megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések maradéktalan
betartására
23. Az Önkormányzat jogosult a vállalkozási tevékenység ellátásának ellenőrzésére vagy
ellenőriztetésére. Szakmai hiányosság, hiba észlelése esetén a mindenkor hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.
24. Jelen megállapodást a felek az 1. pontban foglalt határozott időtartamra kötik azzal,
hogy a megállapodást rendes felmondással megszüntetni nem lehet.
25. Önkormányzatok azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést, az alábbi esetekben:
- Egészségügyi Szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit
írásbeli felszólítás ellenére az abban biztosított 15 napos határidő elteltével sem
teljesíti,
- Egészségügyi Szolgáltató folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt
működésre vonatkozó előírásokat, vagy - a háziorvos önálló egészségügyi
tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti, - a helyettesítés kivételével a személyes szolgáltatást nem Dr. Temesi Sándor
háziorvos végzi.
26. A szerződés Egészségügyi Szolgáltató részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az
Önkormányzatok az e szerződésben foglalt kötelezettségüket megszegik és felszólítás
ellenére sem teljesítik.
27. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik.
28. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba
foglalásával és ezen dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek
kijelentik, hogy jelen szerződésük szóbeli nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással
nem módosítható.

29. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek az utolsó
napon egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni.
30. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben, valamint egyéb kártérítési,
kártalanítási felelősségére, a jelen szerződés felmondására az Etv., az Eatv, az Öotv.,
az ezen törvények végrehajtására vonatkozó jogszabályok, az egyéb egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., valamint Önkormányzatoknak a háziorvosi
és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló mindenkor hatályos helyi rendeletének
rendelkezései alkalmazandók.
31. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették,
azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt, Vasszentmihály, 2021. március 22.

Dr.Temesi Sándor ügyvezető, háziorvos
SOPET-praxis Kft.
:
Egészségügyi Szolgáltató

Domitemé Molnár Annamária polgármester
Rátót Község Önkormányzata

Mesics Ferenc polgármester
Nemesmedves Község Önkormányzata

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem!
Vasszentmihály, 2021. március 22.

B agáriné Früstök Beáta
pénzügyi főelőadó

Császár István polgármester
Vasszentmihály Község Önkormányzata

Nagy Miklós polgármester
Gasztony Község Önkormányzata

Pékó Tamás Lajos polgármester
Rönök Község Önkormányzata

