ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. március 27-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
A napirendet tárgyaló ülés:
Előterjesztő:
Az előterjesztést készítette:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

2019. március 27.
Képviselő-testület
Kmetty Károly polgármester
Kiskuti Petra aljegyző
nyílt / zárt
rendes / rendkívüli
egyszerű / minősített
nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:
Megállapodás kötése fogorvosi ügyeleti ellátásra
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4.
pontja szerint az egészségügyi alapellátás biztosítása a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja kimondja:
„5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,”
2019. február 5-én az Őrbottyánban fogorvosi alapellátást nyújtó DentoGál Kft. ügyvezetője, dr. Gál
József ajánlatot küldött a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása
tárgyában. Az ajánlat az előterjesztéssel együtt került megküldésre.
A megküldött ajánlat és az egészségügyi ellátására vonatkozó jogszabályok alapján a DentoGál Kftvel egyeztetve elkészült egy mindkét fél számára megfelelő szerződés-tervezet, mely az alábbi főbb
rendelkezéseket tartalmazza a címek számozása szerint:
I.

II.

A szerződés tárgya
−

A cím rögzíti, hogy felek a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásra
kötnek szerződést a DentoGál Kft. ajánlata alapján.

−

A szerződés 2019. május 1. naptól hatályos és határozatlan időre szól.

Szolgáltató kötelezettségei
−

A címben meghatározásra kerül az ügyeleti ellátás helyszíne, időtartama.

−

Megállapítja azokat a szakmai szabályokat, előírásokat, jogszabályokat, melyeket az ellátás
nyújtása során a szolgáltatónak be kell tartania.

−

Rögzíti, hogy a szolgálató gondoskodik az ügyeleti ellátás helyszínéül szolgáló rendelő fenntartásáról, karbantartásáról.

III. Önkormányzat kötelezettségei
−

Rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat az adott év január 1-jei lakosságszáma alapján fizet
11 Ft/lakos/hó összegű díjat negyedéves ütemezéssel.

−

Az önkormányzat a szerződés aláírásával hozzájárulását adja a finanszírozási szerződés
megkötésével, továbbá úgy rendelkezik, hogy amennyiben a finanszírozási szerződés megszűnik, akkor ez a szerződés is hatályát veszti.

IV. A szerződés hatálya, teljesítése, felmondása
−

A címben rögzítésre kerül, hogy a szerződés 2019. május 1. napjától határozatlan időtartamra
szól.
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V.

−

Itt kerül megfogalmazásra a rendes felmondási idő, a rendkívüli felmondásra vonatkozó rendelkezések, a súlyos szerződésszegés és a vis maior meghatározása.

−

Ebben a címben kerül rögzítésre az is, hogy a szerződés hatályát veszti abban az esetben,
amennyiben a finanszírozási szerződés megszűnik.

Szerződő felek együttműködése
−

A cím kijelöli a szerződés teljesítésében együttműködő kapcsolattartókat.

−

Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogszabályi változásokat nyomon
követik és szükség szerint egyeztetnek az esetleges szerződésmódosításról.

VI. Záró rendelkezések
−

Felek vállalják, hogy a felmerülő problémákat elsősorban békés úton kívánják megoldani, valamint kijelölik az illetékes bíróságot.

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése tekintetében a szerződés 8 hónapra a 2019. január 1. napján nyilvántartott 7 605 fő lakosságszámmal 669 240 forint összegű kiadást jelent. Az összeget a tartalék terhére tudjuk biztosítani.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A határozati javaslatot az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek.
A határozati javaslatot a Humánügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 27.) határozata a fogorvosi
alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DentoGál Kft. ajánlatát elfogadja és 2019. május 1. napi hatállyal szerződést köt a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi
ügyelet ellátására a határozat mellékletét képző szerződés szerint azzal, hogy a szerződés nem lép
hatályba, amennyiben a DentoGál Kft. az ajánlatát visszavonja vagy megváltoztatja, továbbá amenynyiben a szerződés hatályba lépésig az ellátás nyújtására vonatkozó működési engedélyt nem kapja
meg. A Képviselő-testület a szerződésben meghatározott díj fedezetét az önkormányzat 2019. évi
költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Őrbottyán, 2019. március 7.
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Melléklet a …/2019. (III. 27.) határozathoz
Szerződés fogorvosi ügyeleti tevékenység ellátására
amely létrejött egyrészről Őrbottyán VárosÖnkormányzata (székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.,
adószám: 15731120-2-13) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Kmetty Károly polgármester,
másrészről a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11.,
adószám: 23484946-1-13) (továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében eljáró dr. Gál József Miklós
ügyvezető között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
I.

Szerződés tárgya

1.

Az Önkormányzat Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 27.)
számú határozata alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelező feladat ellátása érdekében megbízza a Szolgáltatót, hogy Őrbottyán Város közigazgatási területén élő lakosok fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátását 2019. május 1. napjától határozatlan
időtartamban végezze.

2.

Jelen szerződés a Szolgáltató által 2019. február 4. napján kelt, az Önkormányzat részére
megküldött ajánlatában foglaltak alapján kerül megkötésre, mely ajánlat a szerződés mellékletét
képezi.

II.

Szolgáltató kötelezettségei

3.

Szolgáltató az I. pontban meghatározott ügyeleti ellátást a 2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 11.
szám alatt működő rendelőben biztosítja az alábbiak szerint:
munkanapokon:

Hétfő 20.00 – Kedd 08.00 óra között,
Kedd 20.00 – Szerda 08.00 óra között,
Szerda 20.00 – Csütörtök 08.00 óra között,
Csütörtök 20.00 – Péntek 08.00 óra között,
Péntek 12.00 – Szombat 24.00 óra között,

szombaton, munkaszüneti és ünnepnapokon:
Szombat 00.00 – Vasárnap 24.00 óra között,
Vasárnap 00.00 – Hétfő 08.00 óra között.
4.

A Szolgáltató az ellátást a hatályos a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján
nyújtja.

5.

Szolgáltató vállalja, hogy az ellátást – a vonatkozó szakmai szabályok figyelembevételével –
úgy szervezi meg, hogy a betegek várakozási ideje minél rövidebb legyen.

6.

Szolgáltató vállalja, hogy az ügyelethez panasszal forduló beteget ellátja az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM
rendeletben meghatározottak szerint.

7.

Szolgáltató folyamatosan biztosítja az ellátásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a
működőképességhez szükséges minimumkövetelményeket, valamint az ügyelet működéséhez
szükséges tárgyi feltételeket.

8.

Szolgáltató gondoskodik
a)

az ügyeletnek helyt adó rendelő rezsiköltségeinek (víz, villany, fűtés, csatorna, távfelügyelet) és a vonalas és mobil kommunikációs díjak (telefon, fax, internet) megfizetéséről,
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b)

az ügyeleti helyiségek takarításáról, tisztántartásáról, a keletkezett kommunális hulladék és
veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, továbbá az orvosi textíliák tisztításáról,

c)

az ügyeleti helyiségek karbantartásáról, a működés műszaki feltételeinek biztosításáról.

9.

Szolgáltató nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel és az előírt kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, azokat
az Önkormányzatnak bemutatta. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az általa foglalkoztatott
fogorvosok a szükséges szakmai, képesítési feltételekkel, valamint működési engedéllyel rendelkeznek.

10.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat jogosult az ügyeleti ellátást és annak minőségét – az orvosi titoktartás körébe tartozó adatok kivételével – folyamatosan vagy eseti jelleggel ellenőrizni. Szolgáltató köteles az Önkormányzat ellenőrzési tevékenységét elősegíteni.

11.

Szolgáltató felel az ügyeleti ellátás nyújtása során bekövetkezett eseményekért, az Önkormányzat az ügyeleti ellátás nyújtása során bekövetkezett szakmai hibákért felelősséget nem
vállal.

12.

Szolgáltató köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről,
amely a szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással lehet, különösen az ellátásnyújtás helyét, a működési engedélyt, a megfelelőség-tanúsítványt, és a finanszírozóval való szerződéskötést, illetve az ezekkel összefüggő bárminemű változást illetően.

III.

Önkormányzat kötelezettségei

13.

Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződés aláírását követően minden év január 1. napján
nyilvántartott lakosságszám alapján 11, azaz tizenegy forint/lakos/hó összegű díjat fizet Szolgáltatónak számla ellenében kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül átutalással Szolgáltató
Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett 14100488-18852649-0100000008 számú folyószámlájára.

14.

A szerződés szerinti díjat az Önkormányzat negyedéves fizetési ütemezésben az adott negyedév egészére fizeti meg.

15.

A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a Szolgáltatóval bármely oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, úgy jelen szerződés is hatályát veszti. Az
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 18. pontban meghatározott díj független a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozástól.

IV.

A szerződés hatálya, teljesítése, felmondása

16.

Szerződő felek a szerződést határozatlan időtartamra, 2019. május 1. napjától kötik.

17.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést bármelyik fél kezdeményezésére felülvizsgálják, a szükséges módosításokról megállapodnak.

18.

A szerződés egyoldalú felmondására Szerződő felek 30 napos rendes felmondási időben állapodnak meg, melyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak. A szerződés
közös megállapodással való felmondása esetén Szerződő felek rövidebb felmondási időben is
megállapodhatnak.

19.

Szerződő felek kijelentik, hogy súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van
helye. Rendkívüli felmondásnak van helye különösen abban az esetben, ha a beérkező panaszokból alaposan arra lehet következtetni, hogy Szolgáltató neki felróható magatartásával súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegést követ el Szolgáltató, ha jelen szerződés II. pontjában meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti.

20.

A szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése, illetve hibás teljesítés
esetén (kivéve: vis maior esetét) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

21.

Jelen szerződés hatálya alatt a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a Szolgáltató akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen eset lehet például: sztrájk, tűzeset, árvíz. A
vis maior csak akkor váltja ki a fenti joghatást, ha közvetlen összefüggésben áll a Szolgáltató
tevékenységének végzésével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.
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22.

Jelen szerződés érvényét veszíti a finanszírozó szervvel kötendő szerződés megszűnése és a
szakmai felügyeletet ellátó hatóság kezdeményezése esetén. A felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást folyamatosan teljesíteni.

V.

Szerződő felek együttműködése

23.

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során együttműködnek. Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.
Önkormányzat közreműködője:
Név:

Kiskuti Petra aljegyző

Telefonszám:

+36-70/456-49-22

E-mail cím:

kiskuti.petra@orbottyan.hu

Szolgáltató közreműködője:
Név:

Dr. Gál József Miklós ügyvezető

Telefonszám:

+36-20/808-29-30

E-mail cím:

fogsor@gmail.com

24.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályokat, azok változását folyamatosan nyomon követik és abból adódó kötelezettségeiket teljesítik. Az ügyeleti ellátásra vonatkozó jogszabályok lényeges változása esetén Szerződő felek a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül konzultációt kezdeményeznek.

VI.

Záró rendelkezések

25.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos egyéb jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

26.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés
úton próbálják rendezni.

27.

Ezen szerződés polgári jogi jogügyletnek minősül és a teljesítésből származó viták eldöntésére
– eredménytelen békés út esetén – a felek a Váci Járásbíróságot jelölik meg.

A megállapodás egymással megegyező 27 pontból álló 4 eredeti példányban készült, melyet Szerződő felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá.
Őrbottyán, 2019. …
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