Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. február 28-án tartandó ülésére.
Tárgy: Feladat átadás/átvételi szerződés a központi orvosi ügyeleti szolgálatának
ellátására.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 207. évi költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés 2.) pontjában jeleztem a háziorvosi
ügyeleti szolgálattal kapcsolatos változásokat. Akkor még rész-számítási anyagok álltak
rendelkezésre és folyamatban lévő tárgyalásokról adtam tájékoztatást. A jelenlegi
állapotok szerint Szabadszállás, Izsák, Fülöpszállás és Soltszentimre települések
vesznek részt a feladat-ellátásban és ehhez kapcsolódóan az önkormányzati önerő
2017. április 1-jétől 124 ft/hó/ lakos fog módosulni.
A szolgáltatás azzal a tartalommal fog bővülni, hogy a központi rendelő újra fogad
betegeket, így akik akarják, akkor a korábbi rendszernek megfelelően felkereshetik,
mivel ápoló is alkalmazásra kerül.
A jelenleg fizetendő 50,77 Ft/hó/lakos tervezett előirányzatot a 2017. évi költségvetés
tervezete tartalmazza. Az új összeg 2017. április 1-jétől 8 hónap vonatkozásában és
5.941 fős költségvetési létszámmal 3.480.475,- Ft kiadási többletet fog eredményezni.
Ezt a költségvetési előterjesztésnek megfelelően a működési céltartalékból tervezzük
megfizetni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés és mellékletének elfogadását. A döntést még ebben a hónapban
meg kell hozni, mivel csak így tudja a finanszírozó befogadni az egészségügyi
szolgáltatót.
I z s á k, 2017. február 23.
(: Mondok József:)
polgármester
Határozat:- tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a központi ügyelet feladatának ellátását
a Morrow Medical Zrt. megbízása Útján ( székhely: 1131. Budapest Topolya u.4-8,
adószáma: 14996924-2-41, képviseli: Rédei József vezérigazgató) kívánja megoldani.
Izsák Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Morrow
Medical Zrt. szerződést kössön az illetékes Egészségbiztosítási Pénztár szervezetével
annak érdekében, hogy a Zrt. a tevékenység MEP finanszírozását közvetlenül megkapja.
Felhatalmazza
Mondok József polgármestert, hogy a feladat átadás-átvételi
jegyzőkönyvet aláírja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester.
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FELADAT ÁTADÁSI / ÁTVÉTELI SZERZŐDÉS
Központi Orvosi ügyeleti szolgálatának ellátására
Amely létrejött egyrészről
Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Címe: 6070 Izsák, Szabadség tér 1.
Telefon/fax: +36/76 568-063, +36/76 569-001
E-mail: polgarmester@izsak.hu
Képviseli: Mondok József polgármester
mint megbízó(a továbbiakban: Megbízó)
másrészről a MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1131. Budapest, Topolya utca 4-8.
Adószáma: 14996924-2-41
Telefon/fax: +36 (1) 799-5110
E-mail: mmzrt@mmzrt.hu
Képviseli: Rédei József, vezérigazgató (önállóan),
mint megbízott (továbbiakban Megbízott, együttesen Felek)
között a háziorvosi feladatok munkaidőn kívüli ellátását biztosító ügyeleti szolgálat önkormányzati
egészségügyi szolgáltatónál való biztosításáról az alábbi feltételekkel:
1.) Megbízó …/./2017.(II.28.) számú képviselő-testületi határozatával elfogadta hogy Szabadszállás
központtal működő, a Megbízó önkormányzat illetékességi területére kiterjedő központi orvosi ügyelet
üzemeltetésére Megbízottat, mint üzemeltetőt.
2.) Megbízó megbízza megbízottat, hogy ezen szerződésben, és a vonatkozó hatályos jogszabályokban
rögzített előírások szerint az ellátási területen folyamatosan egy fő orvossal, egy fő ápolóval valamint
egy fő gépjárművezetővel és gépkocsival központi ügyeleti szolgálatot működtessen Szabadszállás
központtal.
A Megbízott által működtetett ügyeleti szolgálat a megbízó település lakosságát látja el a 4. pontban
meghatározott ügyeleti rend szerint és telephelyen, szükség szerint a beteghez történő kiszállással.
Gondoskodik sürgős szükség esetén a betegnek az illetékes egészségügyi intézménybe történő
szállíttatásáról. Megbízott feladatát a hatályos 4/2000.(III.25.) és 24/2000 EüM. 60/2003. (IX.20.)
ESzCsM. Rendeletben, valamint a mindenkor érvényben lévő, vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint
látja el.
Megbízott a megbízást elfogadja.
3.) Megbízott a központi orvosi ügyeleti szolgálatot az illetékességi területen belül a beteghez történő
kiszállással munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, illetve munkaszüneti napokon és
ünnepnapokon 08.00 órától másnap 08.00 óráig folyamatosan, 24 órában látja el (működési rend).
Megbízott biztosítja továbbá munkanapokon 16.00 órától 8.00. óráig, továbbá hétvégén és munkaszüneti
napokon 8.00 órától másnap 8.00 óráig folyamatosan, 24 órában a betegek ellátását a 6080.
Szabadszállás Mindszenty tér 5. szám alatti rendelőben..
Megbízott az ügyeleti rendelőben a +36 (76) .....................................telefonvonalon érhető el.
4.) Megbízott vállalja, hogy az l. pontban foglalt feladatokat a sürgősségi betegellátásban gyakorlatot
szerzett személyzettel végzi. Az orvos képesítésére a 4/2000 EüM rendelet szabályai az irányadóak.
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5.) Megbízott vállalja, hogy az általa biztosított gépjárműben a konvencionális orvosi ügyeleti
szakellátáshoz szükséges eszközök, gyógyszerek mellett folyamatosan biztosítja a defibrillátort,
reanimációs orvosi táskát, infúziót, életmentő "R" táskát, gyógyszereket, lélegeztetéshez szükséges
eszközöket. Járvány, vagy közlekedési nehézséget okozó időjárási helyzet esetén plusz készenléti és /vagy
terepjáró gépkocsit biztosít.
6.) Jelen szerződést Felek 2017 április 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra kötik.
7.) Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy jelen szerződésben meghatározott tevékenységre Megbízott az
illetékes Országos Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kössön.
Megbízó önkormányzat, az 1 pontban foglalt feladatok ellátásáért a mindenkori OEP finanszírozás felett,
melyre a szolgáltató közvetlen finanszírozási szerződést köt, 124 azaz egyszázhuszonnégy
forint/lakos/hó összeget fizet Megbízottnak. A kifizetés számla ellenében havonta történik, a számla
kézhez vételétől számított 8 napon belül Megbízott Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-10176265.
számú pénzforgalmi számlájára
Fenti összeg évente, maximum a KSH által megállapított infláció mértékében változik. A megbízási díj
alapjául az OEP által közölt és elszámolt lakosságszám az irányadó, amelyet az OEP évente felülvizsgál.
Ennek értelmében Megbízott az OEP elszámolás alapján, azt igazolva évente felülvizsgálja a megbízási díj
mértékét.
8.) Megbízott a megbízási díjból biztosítja az ügyeleti szolgálat bérét, annak összes járulékait, a gépkocsi
üzemeltetését, üzemanyagát, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök pótlását, beszerzését, a
személyzet munkaruháját, az orvosi textília mosatását, a veszélyes hulladék elszállítását.
9.) Megbízott köteles vezetni az előírt betegdokumentációt és adminisztrációt. Köteles folyamatos és
naprakész információt szolgáltatni a Megbízónak, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságoknak, valamint az illetékes háziorvosoknak, az adatvédelmi törvény előírásait figyelembe véve.
Megbízott, megbízó kérésére tájékoztatást ad a központi ügyeleti szolgálatról a térség lakosainak és
háziorvosainak. Megbízott köteles a működése során általa kezelt adatbázist megőrizni.
10.) Felek tudomásul veszik, hogy a központi ügyelet szakmai felügyeletét a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal ………….. Járási Hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve látja el. Ezen szerződésben
foglaltak betartását jogosultak ellenőrizni a Megbízó, és az általa megbízott személyek.
11.) Megbízó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név: Mondok József polgármester.
Telefon: 76/568-063.
E-mail: polgarmester@izsak.hu
Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név: Rédei József vezérigazgató
telefon: +36 (70) 945-6838
e-mail: mmzrt@mmzrt.hu
12.) Megbízott felelősséggel tartozik az általa munkajogviszonyban foglalkoztatott és közreműködő
személyekért és az általa végzett ügyeleti betegellátásért.
Megbízott a tevékenység ellátásához teljesítési segédet (közreműködő) vehet igénybe. Megbízott a
szolgálatban részt vevő személyek nevét, címét, szakképesítését, valamint az aktuális havi beosztást az
előző hónap 29. napjáig írásban megbízó rendelkezésére bocsátja. Az esetleges további változásokat is
írásban jelenti.
13) Jelen szerződés megszűnik
 a Felek közös megegyezésével az abban foglaltak szerint,
 bármely fél felmondásával a felmondási idő utolsó napjával,
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bármely fél rendkívüli felmondásával a felmondási idő utolsó napjával,
jelen szerződés tárgyát képező, a tevékenység ellátására vonatkozó működési engedély
visszavonásával a végrehajtható döntésben foglalt időpontban.
Szabadszállás Várossal kötött központi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés
megszűnésével a szerződés megszűnésének időpontjában.

Jelen szerződés felmondással a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozatban legalább 6 hónapos
felmondási idővel hó végére indokolás nélkül felmondhatja.
A szerződés rendkívüli felmondással írásban érdemi indokolással a másik félhez intézett jognyilatkozattal
felmondható, amennyiben a másik szerződő fél jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan
megszegi. Felek kikötik, hogy ellátási érdekből a szerződés legalább 60 napos felmondási idővel, hó
végére szüntethető meg.
14.) Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk megbízásra vonatkozó szabályai, valamint
az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
Ezen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Budapest, 2017. február 28..

Megbízó
Izsák Város Önkormányzata

Megbízott
MorrowMedical Zrt.

Mondok József
polgármester

Rédei József
vezérigazgató

________________________________________
Cserveni Tünde
gazdasági igazgató
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