Elıterjesztés

Tárgy: Fogorvosi feladat-ellátási szerzıdés megszőntetése, megbízási szerzıdés jóváhagyása

Tisztelt Képviselı-testület!
Dr.Vékás Júlia Andrea fogorvos bejelentette, hogy a Kéri-Dent Kft fogászati szolgáltató az
önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerzıdést 2015. január 31. napjával megszőnteti.
Indoka….. A körzet 2015. február 1. napjától betöltetlennek minısül, így a feladat ellátás
megszervezésérıl az önkormányzatnak kell gondoskodnia ettıl a naptól a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § b)
pontja alapján.
Így az önkormányzat köti meg a feladat-ellátási, finanszírozási szerzıdést az
egészségbiztosítási pénztárral is. Mivel a település nem maradhat ellátás nélkül, elızetes
megbeszélés alapján Dr. Vékás Júlia Andrea fogorvos megbízási szerzıdés keretében
helyettesítéssel, csökkentett óraszámban végzi tovább a fogorvosi teendıket Tengelicen. A
helyettesítés a fogorvosi állás betöltéséig, legfeljebb 1 év idıtartamra vonatkozna, tekintettel
arra, hogy az 1 éven túl helyettesítéssel ellátott alapellátást nyújtó szolgálatok esetén a
szolgáltató már csak az alapdíj 60 %-ra jogosult. Finanszírozási szerzıdés a legalább heti 6
óra rendelési idıben mőködtetett fogászati szolgálatra köthetı.
A képviselı-testületnek hozzá kell járulnia, hogy a Kéri Dent Kft-vel a feladat-ellátási
szerzıdést közös megegyezéssel megszüntesse, és Dr. Vékás Júlia Andreával a helyettesítésre
vonatkozó megbízási szerzıdést megkösse.
Kérem a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat
fogadja el!
I.
Határozati javaslat
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Kéri-Dent Kft (székhely: 7039
Németkér Szabadság utca 16.) fogorvosi alapellátási feladatokra kötött feladat-ellátási – a
határozat 1. mellékletét képezı - szerzıdést 2015. január 31-i hatállyal, közös megegyezéssel
megszünteti.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerzıdés
megszüntetésének aláírására.
Határidı: közlésre azonnal
Felelıs: Polgármester
II.
Határozati javaslat
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete – annak érdekében, hogy biztosítsa a
fogorvosi alapellátást a körzet betöltetlensége idejére, de legfeljebb 2015. február 1. és 2016.
január 31. közötti idıtartamra – Dr. Vékás Júlia Andreával a fogorvosi feladatok
helyettesítéssel történı ellátására vonatkozó megbízási szerzıdést a határozat 2. mellékletét
képezı szerzıdésben foglaltak szerint jóváhagyja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert
a jóváhagyott szerzıdés aláírására.

2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban meghatározott
feladat-ellátás OEP térítéssel nem fedezett költségét szükség esetén az önkormányzat
költségvetésbıl finanszírozza.
Határidı: Közlésre azonnal
Felelıs: Polgármester

1. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészrıl: Tengelic Község Önkormányzata (Tengelic Rákóczi
u.11) képviseletében eljáró Gáncs István polgármester, mint megbízó,
(továbbiakban: Megbízó),
másrészrıl: Kéri-Dent Kft.. (Székhely: 7039. Németkér Szabadság u.16.)
képviselı Dr. Vékás Júlia Andrea megbízott, (továbbiakban: Megbízott) között
Tengelicen 2009. november 6-án a fogorvosi feladatok területi ellátására kötött
feladat-ellátási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetésére az
alábbiak szerint:
1./ Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a fentebb írt fogorvosi feladatok
területi ellátási kötelezettséggel való nyújtására kötött feladatellátási szerzıdést
2015. január 31-i hatállyal minden további térítési kötelezettség nélkül közös
akaratnyilvánítással megszüntetik. Szerzıdı felek a szerzıdés közös
megegyezéssel történı megszüntetése miatt egymással szemben térítésre,
kártalanításra nem tartanak igényt.

2./ Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy 2015. január 31-én
megszőnik Megbízott használati joga a fogorvosi körzet mőködéséhez
önkormányzat által térítésmentesen biztosított Tengelic Rákóczi u.8.sz. alatti
rendelıhelyiségre és ingóságokra. Megbízott az általa használt helyiségeket,
valamint ingóságokat leltár szerint, rendeltetésszerő használatra alkalmas
állapotban, a rendelı kulcsaival együtt köteles visszaadni a Megbízó által kijelölt
képviselıje részére.
3./ Megbízott, az ıt még 2015. január 31-ig terhelı rezsiköltséget fenti idıpontig
megfizeti.
4./ Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
valamint az ágazati jogszabályok szabályai az irányadók.
A felek jelen megállapodást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezıt írták alá.
Tengelic 2015. január

……………………………….
Megbízó

………………………………..
Megbízott
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2. melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS
fogorvosi tevékenységre
amelyet kötöttek egyrészrıl Tengelic Község Önkormányzata (székhely: Tengelic Rákóczi u.
11. sz., képviseli: Gáncs István polgármester), mint megbízó,
másrészrıl Dr. Vékás Júlia Andrea (szül: Marosvásárhely 1982.03.18 anyja neve: Dumitrescu
Júlia Elisabeta, lakóhelye: 7039. Németkér Szabadság utca 16. ) mint megbízott, az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Megbízott a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000
(II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek megfelelıen vállalja Tengelic Község közigazgatási
területén a fogorvosi feladatok ellátását helyettesítés keretében, 2015. február 1-napjától
határozott idıre (a fogorvosi állás betöltéséig) de legfeljebb 2016. január 31-ig.
2. a) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ellátja a területi ellátási kötelezettséggel járó
feladatokat, a fogorvosi ellátásról szóló jogszabályok elıírásai szerint.
b) Megbízott a személyes fogorvosi ellátás körében köteles hetente két napon rendelést
biztosítani a Tengelic Rákóczi u.8. szám alatti fogorvosi rendelıben, a következık szerint:
kedd:

15.00 órától 20.00 óráig

csütörtök: 9.00 órától 14.00 óráig
3. Megbízott tervezett távolléte esetén helyettesítésérıl, illetve annak díjazásáról maga
gondoskodik. Helyettesítı orvosként dr. Vékás Júlia Elisabeta 7039. Németkér Rákóczi
u.4.sz. alatti lakost jelöli meg.
Megbízott a 3 napon túli helyettesítést írásban köteles a megbízónak bejelenteni. Megbízott
egy hetet meghaladó helyettesítés esetén a tengelici rendelıben köteles biztosítani a fogászati
ellátást.
4. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó köt finanszírozási szerzıdést az OEP Déldunántúli Területi Hivatalával.
5. Megbízó a tulajdonában lévı Tengelic Rákóczi u.8 sz. alatti egészségügyi funkciót ellátó
épületben a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges rendelıhelyiséget a hozzá tartozó
mellékhelyiségekkel térítésmentesen a megbízott rendelkezésére bocsátja a benne levı
berendezési tárgyakkal, mőszerekkel együtt.
6. Megbízó, mint a rendelı tulajdonosa biztosítja a rendelıegység rendeltetésszerő
használatát, állagának fenntartását, azaz gondoskodik a folyamatos karbantartásról (festés,
mázolás, állagmegóvó munkálatok), és elvégzi a keletkezett hibák kijavítását.
7. Megbízott a rendelıben levı vagyontárgyakat leltárral veszi át a megbízás kezdı napját
megelızıen, és adja vissza. Megbízott köteles az általa átvett vagyontárgyak állagát megóvni.
8. Megbízó az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatalával kötött
finanszírozási szerzıdés alapján járó támogatási összeget s ezen felül havi 150.000- Ft-ot
biztosít a megbízott részére utólag, minden hónap 10. napjáig. Megbízottnak a helyettesítés
ellátásáért, illetve a személyi, tárgyi feltételek részbeni biztosításáért az önkormányzati
költségvetési elszámoló számlára való megérkezését követı 5 napon belül átutalja.
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9. Megbízó vállalja, hogy a fogászati szakasszisztenst közremőködıi szerzıdés keretében
biztosítja. A fogászati szakasszisztens szakmai irányítása a megbízott feladata.
10. Megbízott nyilatkozik, hogy önkéntes többletmunkát nem végez. Nyilatkozik továbbá
arról is, hogy szakmai felettese nincs.
11. Megbízott vállalja, hogy a munkához szükséges gyógyszereket és fogászati anyagokat
biztosítja a megbízás ideje alatt, valamint vállalja a közüzemi számlák (világítás, főtés, vízdíj)
50 %-nak megtérítését.
12. Megbízott vállalja, hogy e szerzıdés fennállásának idıtartama alatt a hatályos
jogszabályok által elıirt bárminemő jelentéseknek, adatszolgáltatási, illetve beszámolási
kötelezettségeinek a jogszabályban vagy más módon elıirt határidın belül eleget tesz.
13. Megbízó a vagyonleltárában szereplı, tulajdonában lévı ingatlanra és a nagy értékő
eszközökre, berendezésekre biztosítást köt.
14. A jelen szerzıdés megszőnik az 1. pontban meghatározott határidı lejártakor, valamint
ezen idıszakon belül szerzıdı felek közös megegyezése alapján, továbbá ha azt bármelyik fél
rendes vagy rendkívüli felmondással felmondja. Mind a rendes, mind a rendkívüli felmondást
írásban kell a másik féllel közölni. Rendes felmondás esetén a felmondási idı legalább 1
hónap a hónap utolsó napjára. A rendes felmondást indokolni nem kell. A jelen szerzıdés
rendkívüli felmondással azonnali hatállyal akkor mondható fel, ha valamelyik fél a
szerzıdésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. A rendkívüli felmondásban közölni
kell annak okát is.
15. A szerzıdés 2015. február 1-jén lép hatályba.
16. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
17. A szerzıdı felek a jelen szerzıdéssel kapcsolatos jogviták tekintetében hatáskörtıl
függıen a Szekszárdi Járásbíróság illetékességét kötik ki.
Jelen szerzıdést szerzıdı felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt írták alá.

Tengelic, 2014. december 18.

………………………………………
Gáncs István
megbízó

………………………….……………
Dr. Vékás Júlia Andrea
megbízott

3

