Kunfehértó Község Polgármesterétől

Előterjesztés
az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában
(Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére)

Kunfehértó Község Önkormányzata legutóbb 2009-ben kötött szerződést a GYARD 65 Kftvel. E szerződés 2014. december 31-ével lejár. Az új szerződés megkötését előkészítendő több
megbeszélést folytattunk a háziorvossal. E megbeszéléseken elhangzottak alapján készültek el
a mellékelt szerződés-tervezetek.
Az 1.sz. tervezet lényeges változása, hogy sikerült elérni a mindennapi rendelést délelőtt és
délután is. Ez alól csak a péntek délután kivétel. A jelentősen megnövekedő rendelési idő miatti költségnövekedést kompenzálnunk kell. Ennek mértékére és módjára történik utalás a 2.
sz. tervezetben. A korábban egy szerződéssel szemben alkalmazott két szerződéses megoldást
elsősorban a vállalkozó kérésére választottuk.
Figyelemmel a település lakosainak a rendszeres orvosi ellátáshoz, az egyes rendelések zsúfoltságának csökkentéséhez fűződő kiemelten fontos érdekeire javaslom a tervezetek elfogadását és hatályuknak 2019. december 31-ig történő megállapítását.
HATÁROZATI JAVASLAT:
Kunfehértó Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a település háziorvosi ellátása
színvonalának további növelése érdekében jelen határozat 1. és 2. sz. szerződés kerüljön aláírásra a GYARD 65 Kft-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Kunfehértó, 2014. november 14.

Huszár Zoltán
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S Z E R Z Ő D É S – tervezet ①
mely létrejött egyrészről Kunfehértó Község Önkormányzata (6413 Kunfehértó, Szabadság
tér 8., képviselő: Huszár Zoltán polgármester), mint vállalkozásba adó (továbbiakban: vállalkozásba adó), másrészről GYARD 65 Kft (6413 Kunfehértó, Rákóczi u. 13/A, képv.: dr Székács
István), mint vállalkozó (továbbiakban együtt: vállalkozó) között alulírott napon az alábbi
feltételek mellett:
1.) A vállalkozásba adó megbízza a vállalkozót, hogy Kunfehértó községben, területi ellátási
kötelezettséget vállalva elsődleges személyes és folyamatos ellátást nyújtson az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a mindenkor hatályos vonatkozó szabályok szerint. Ennek során Kunfehértó község teljes közigazgatási területén, mely egy háziorvosi körzetnek felel meg, minden 14 év feletti, illetve kártyáját a
háziorvosnak leadó személyre kiterjedően:
a) a gyógyító, megelőző alapellátás keretében feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a betegek vizsgálata,
gyógykezelése, egészségügyi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükség
esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása;
b) feladatkörébe tartozik továbbá:
 az egészségnevelésben, az egészségügyi felvilágosításban való aktív részvétel;
 preventív betegségmegelőző programok szervezése, bonyolítása,
 külön jogszabályok szerinti közegészségügyi, járványügyi feladatok ellátása;
 jogszabályokban háziorvos számára meghatározott egyéb orvosi tevékenység
végzése.
2.) A vállalkozó 1./ pontban körülírt tevékenységét a tulajdonát képező Kunfehértó, Rákóczi
utca 13/a. szám alatti „Egészségház”-ban végzi. A rendelés helyét a vállalkozó csak a vállalkozásba adó előzetes engedélyével változtathatja meg
3.) A vállalkozásba adó egyeztetve a vállalkozóval kiköti, hogy a vállalkozó a vállalkozás időtartama alatt hetente, munkanapokon az alábbi rend szerint köteles rendelni a fenti rendelőben:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08,00 - 12,00;
08,00 - 12,00;
08,00 - 12,00;
08,00 - 12,00;
08,00 - 12,00;

16,00 – 17,00;
16,00 - 17,00;
16,00 - 17,00;
16,00 - 17,00;

A rendelés idejét a vállalkozó csak a vállalkozásba adó előzetes, írásbeli engedélyével változtathatja meg.
4.) A vállalkozó a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket saját költségén úgy köteles biztosítani, hogy a feladatellátás zavartalan legyen. Ennek munkajogi
konzekvenciáit is viselnie kell.
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5.) A vállalkozó a munkából való átmeneti, vagy tartós távolléte esetén helyettesítéséről
gondoskodni köteles. A vállalkozásba adó a helyettesítéssel kapcsolatosan kiköti, hogy
annak időtartama alatt a rendelések száma (3./ pont) nem csökkenhet. A vállalkozó a helyettesítés megváltozott rendjéről a lakosságot tájékoztatni köteles.
6.) A szerződő felek rögzítik, hogy a háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatosan valamennyi személyi, dologi jellegű kiadás a vállalkozót terheli.
7.) A szerződő felek rögzítik, hogy a köztük érvényesen létrejött szerződés hatálya 2015.
január 1-től 2019. december 31-ig tart. A szerződés ezen időpont előtt szűnik meg az
alábbi esetekben:
-

amennyiben a MEP a szerződését a vállalkozóval felbontja;

-

az ÁNTSZ-nek a szerződés felmondására vonatkozó, szakmailag alátámasztott javaslata alapján.

8.)

A szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok
érvényesek.

9.)

A szerződő felek kikötik, hogy a köztük békés úton nem rendezhető vitás kérdésekben a
Kiskunhalasi Járásbíróság illetékes első fokon eljárni.

10.) Jelen szerződés Kunfehértó Község Képviselő-testületének …/2014.(...)Kt.sz. határozatával került jóváhagyásra.
A szerződést, mint akaratunkkal minden megegyezőt, helyben hagyólag aláírtuk.
Kunfehértó, 2014. november ...

Huszár Zoltán
polgármester

Dr Székács István
vállalkozó háziorvos
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S Z E R Z Ő D É S – tervezet ②
mely létrejött egyrészről Kunfehértó Község Önkormányzata (6413 Kunfehértó, Szabadság
tér 8., képviselő: Huszár Zoltán polgármester), mint vállalkozásba adó (továbbiakban: vállalkozásba adó), másrészről GYARD 65 Kft (6413 Kunfehértó, Rákóczi u. 13/A, képv.: dr Székács
István), mint vállalkozó (továbbiakban együtt: vállalkozó) között alulírott napon az alábbi
feltételek mellett:
1. A szerződő felek rögzítik, hogy a kölcsönös érdekek alapján együttműködnek abban, hogy
a település háziorvosi ellátása tovább javuljon. Növekedjen a rendelési idő és javuljon a
prevenció hatékonysága. Ennek érdekében a vállalkozásba adó anyagi terhet vállal, a vállalkozó pedig növeli a rendelési időt.
2. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy közöttük, a rendelések szakmai szempontjait tartalmazó szerződés jött létre. Jelen szerződés azt kiegészítendően, a rendeléssel kapcsolatos támogatás szempontjait részletezi. E két szerződés a települési háziorvosi ellátás
szempontrendszerének elválaszthatatlan részét képezik.
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályba lépésétől kezdve a
vállalkozásba adó a vállalkozó részére havonta, utólag bruttó 250.000 Ft-ot fizet.
E díj magában foglalja:
 a megnövekedett rendelési idő miatti többletköltségeket,
 a védőnői szolgálat által használt iroda és esetenként használt váróhelyiségek közüzemi díjait,
 valamint a takarítás és a veszélyes hulladék megsemmisítés díját.
A fenti díjról szóló számlát a vállalkozó havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig nyújtja be. A benyújtott számlát a vállalkozásba adó 5 banki munkanapon belül köteles kiegyenlíteni. Ennek elmaradása esetén a vállalkozásba adó késedelmi naponként késedelmi kamatot köteles fizetni a vállalkozó részére. Amennyiben a vállalkozó a fenti határidőn
túl nyújtja be a számlát, a vállalkozásba adó kötbér megfizetésére nem kötelezett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 5 napot meghaladó helyettesítés esetén a fenti
díj időarányos része kerül számlázásra.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos
tapasztalataikat évente egy alkalommal, a tárgyi év első negyedévében egyeztetik. Ezen
egyeztetés során áttekintik a 3./ pontban meghatározott összeg esetleges módosításának
lehetőségét is.
5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés felmondása 30 napos felmondási idővel bármely fél írásbeli kérésére megtörténhet. Azzal kapcsolatos indoklási
kényszert a felek nem kötnek ki.
6. A szerződő felek rögzítik, hogy a köztük érvényesen létrejött szerződés hatálya 2015.
január 1-től 2019. december 31-ig tart.
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7. A szerződő felek kikötik, hogy a köztük
békés úton nem rendezhető vitás kérdésekben a Kiskunhalasi Járásbíróság illetékes első fokon eljárni.

8. Jelen szerződés Kunfehértó Község Képviselő-testületének …/2014.(...)Kt.sz. határozatával került jóváhagyásra.

Kunfehértó, 2014. november 10.

vállalkozásba adó

vállalkozó
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