Feladatellátási-szerződés
önkormányzati egészségügyi alapellátás vegyes
háziorvosi szolgálat vállalkozás keretében történő ellátásáról
amely létrejött egyrészről:
Szákszend Község Önkormányzata (székhelye: 2856 Szákszend, Száki utca 91.,
adószáma: 15729727-2-11, bankszámla száma: 63200030-15308775; képviseli: Papp Attila
Csaba polgármester) (továbbiakban: Önkormányzat)
valamint,
Takács-Tóth Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1089
Budapest, Korányi Sándor utca 12. 2.em.7., adószám: 13593384142, cégjegyzékszám: 01 09
863324, képviseli: Dr. Tóth Csaba ügyvezető) (továbbiakban: Vállalkozó)
a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1.) Működtető gazdasági társaságban való személyes közreműködésével a Szákszend településen
lévő vegyes háziorvosi körzethez tartozó lakosságra vonatkozóan átvállalja az Önkormányzat
egészségügyi alapellátás feladatait.
Jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésében személyesen Dr. Tóth
Csaba háziorvos köteles személyesen eljárni. Ezek teljesítéséért személyes felelősség terheli.
Dr. Tóth Csaba háziorvos:
Született: 1976.11.01.
Anyja neve: Juhász Erzsébet
Lakcím: 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 12. 2/7
Tartózkodási hely: 2856 Szákszend Száki u. 90.
Diploma száma, kelte: 282/2003
Szakorvosi oklevél száma, kelte: 1165/2008
Országos orvosi nyilvántartási szám: 63232
2.) Vállalkozó feladatait a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) Eüm rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével végzi.
3.) Az Önkormányzat megbízza a Vállalkozót a mindenkori hatályos jogszabályok alapján az
iskolaegészségügyi feladatok ellátásának kötelezettségével.
4.) A rendelés időtartama heti 40 óra, a Működtető köteles munkanapokon legalább három órát a
rendelőben tölteni. Működtető a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot és az
Önkormányzatot a lehetőségekhez képest előre, időben tájékoztatni. A rendelési időt az 1.számú
melléklet tartalmazza.
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5.) Vállalkozó külön szerződés alapján részt vesz a központi orvosi ügyeletben.
6.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel, mint a vegyes háziorvosi körzet működtetője, közvetlen finanszírozási szerződést
kössön. Vállalkozó a 2. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a finanszírozási szerződés
alapján folyósított összegből finanszírozza. A feladatok ellátásához az Önkormányzat részéről
pénzügyi támogatásra nem tart igényt.
7.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes előírásoknak,
szakmai szabályoknak megfelelő háziorvosi szolgáltatásról a korábban kialakult gyakorlat szerint,
folyamatosan magas szakmai színvonalon gondoskodik. Munkahelyén a szakma szabályai szerint
etikus magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. A Vállalkozó köteles a helyiségek
rendeltetésszerű használatára és a veszélyes anyagok elszállítására. A Vállalkozó ezen ellátási
kötelezettségét személyesen köteles teljesíteni.
8.) A Vállalkozó akadályoztatása (szabadság, betegség, továbbképzés, egyéb más ok) esetén
helyettesítésről- beleértve annak pénzügyi feltételeit is - gondoskodni köteles. Az akadályoztatást
haladéktalanul be kell jelenteni az Önkormányzatnak.
9.) Szákszend, Száki utca 90. szám alatti rendelőhelyiség, váróhelyiség és a védőnői
szolgálat működési költségeiről külön megállapodás rendelkezik.
10.) A rendelő, váróhelyiség és a védőnői szolgálat rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban került átadásra. A rendelőhelyiség, a várószoba és az egyéb helyiségek karbantartásáról
a Vállalkozó köteles gondoskodni. Az ingatlan egészét érintő felújítás és korszerűsítés költségei az
Önkormányzatot terheli.
11.) A háziorvosi rendelő rezsi költségei (fűtés, valamennyi közüzemi díj, elszámolások díjai)
valamint az asszisztens bérköltsége és a rendelő takarítása, internet költség, a háziorvosi
egészségügyi rendszer program havi karbantartási díja a Vállalkozót terheli.
12.) Vállalkozó köteles együttműködni az Önkormányzattal az általános egészségügyi,
igazgatási és információs feladatokat ellátni.
13.) A jelen szerződés felmondására a felek hat hónapos felmondási időt állapítanak meg
azzal, hogy az Önkormányzat csak abban az esetben mondhatja fel a szerződés, ha a
Vállalkozó a feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályokban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat, vagy a háziorvosi önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
14.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó önhibáján
kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő
működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen szerződéssel érintett körzet egészségügyi
dolgozóját-beleértve a Vállalkozót is-közalkalmazottként foglalkoztatja tovább.
15.) Szerződő felek jelen szerződést rendkívüli felmondással súlyos szerződésszegés esetében
mondhatják fel azonnal hatállyal.
16.) A szerződés bármilyen formában történő megszűnésekor felek kötelesek az utolsó napon
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egymás felé kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. A Vállalkozó köteles az átvételkori
állapotnak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban (a természetes
avultságot figyelembe véve) az Önkormányzatnak visszaadni és az általa használt
helyiségeket minden további elhelyezési igény nélkül ugyanezen a napon elhagyni.
17.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.
18.) Szerződő felek kijelentik, hogy jelen Szerződésük szóbeli nyilatkozattal nem módosítható.
19.) A szerződő felek jelen feladatellátási szerződést 2021. június 21. napjától határozatlan
időre kötik. Egyidejűleg a 2015. április 7. napján kötött feladatellátási szerződést közös
megegyezéssel megszüntetik.
Szerződő felek, ezen szerződést elolvasták, ezt követően értelmezték, rendelkezéseit
megértették, azokat önmagukra nézve kötelezőnek elismerték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Szákszend, 2020. június 15.

……………………….
Szákszend Község Önkormányzata
képviseletében: Papp Attila Csaba

……………………….
Takács-Tóth Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében: Dr. Tóth Csaba

Pénzügyi ellenjegyzés:

Ellenjegyzem:

……………………….
Dr. File Beáta jegyző

……………………
Bársony Éva osztályvezető
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1. sz. melléklet
Heti rendelési idő:
•
•
•
•
•

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-17.00
Péntek: 8.00-12.00

A rendelési időből heti 4 óra prevenciós rendelés.
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2. sz. melléklet
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
16/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelet szerint
Szákszend község teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi és házi gyermekorvosi
körzetet alkot.
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