A Képviselő-testület 210/2017. (V. 25.) sz. kt. határozatának melléklete
EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
8. sz. módosítása
mely létrejött, egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800,
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. szám, képviseli: Varga Gusztáv polgármester,
törzskönyvi nyilvántartási szám: 15725228), mint közszolgáltatásért felelős szerv,
továbbiakban Önkormányzat
másrészről Vis Medica Kft. (5800, Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 38. szám,
képviseli: Orgoványiné Dr. Spiák Ibolya, adószám: 11049267-1-04) mint egészségügyi
szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató, együttesen: Szerződő felek
között az alulírott helyen, napon és feltételekkel járóbeteg szakellátási feladatok
ellátására:
I. Előzmények:
Szerződő felek előtt ismeretes, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 1994. október 3-i határozatának értelmében az 1994. november 25.
napján kelt megállapodás alapján Szolgáltató 1995. január hó 1. napjától határozatlan
időtartamra átvállalta az Önkormányzattól a helyi rendelőintézet járóbeteg ellátás,
szakellátás feladatait, a szerződéskötés időpontjában érvényes területi ellátási
kötelezettség és területi beutalási rend szerint. A Szolgáltató a tevékenységének
keretében a társadalombiztosításról szóló módosított 1975. évi II. tv. 16/A. § (3)
bekezdésében melyet hatálytalanított a 1997. évi LXXX. törvény, ebben meghatározott
egészségügyi szolgáltatások közül – a társadalombiztosítás illetékes szervével történt
megállapodás szerint – az alábbiakat látta el: belgyógyászat-, sebészet, fül-orr-gégészet, reumatológia szakrendelés, labor, ultrahang-, kardiológia, nőgyógyászat-, neurológia,
tüdőgyógyászat, röntgen szakrendelés, fizikoterápia, onkológia, tüdőgondozó,
nőgyógyász MSZSZ, gyermekgyógyász MSZSZ, sportorvos, munkaegészségügy,
táppénzes felülvizsgálat.
Szolgáltató a megállapodás alapján a szakellátás feladatait a megállapodás megkötése
óta folyamatosan biztosítja a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok alapján.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján
(továbbiakban: Eftv.) 2014. január 01-től egészségügyi ellátási szerződésben szükséges
szabályozni az Eftv. 2/a.§ (2) pontjában rögzített kötelező pontokat. Szerződő felek a
közöttük fennálló többszörösen módosított megállapodás 2013. december 18. napján
kelt 4. számú módosításával tettek eleget a jogszabályi előírásnak.
Szerződő Felek a köztük lévő Egészségügyi Ellátási Szerződés 4. számú módosítását
(továbbiakban: Szerződés) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. A Szerződés II. Szerződési feltételek fejezete kiegészül az alábbi 2a. ponttal:

2a. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy működési engedélyének valamint
finanszírozási alapszerződésének módosítása esetén az önkormányzat részére a
módosított dokumentumból egy másolati példányt eljuttat a kézhezvételt követő 5
napon belül.
2. A Szerződés II. Szerződési feltételek fejezete kiegészül az alábbi 4a. ponttal:
4a. A Szolgáltató által ellátott egészségügyi szolgáltatások megfelelnek az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben foglalt feltételeknek.
3. A Szerződés II. Szerződési feltételek fejezete 8. pontjának második mondata helyébe
az alábbi szöveg kerül:
Az adatszolgáltatásba nem tartoznak bele a Szolgáltató gazdasági működésével
kapcsolatos adatok, mert a Szolgáltató gazdasági működéséről az egészségbiztosító
felé tartozik elszámolással 1997. évi LVIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási
ellátások 31.§ (9) és (9a) bekezdése alapján.
4. A Szerződés II. Szerződési feltételek fejezetének 9. pontja kiegészül az alábbi
mondattal:
Minőséget mérő mutatók különösen: járóbeteg szakellátás kapacitás kihasználtság,
szakmánként az egyes beavatkozásokra jutó percátlag, várólisták időbeli hosszának
alakulása.
5. A Szerződés II. Szerződési feltételek fejezetének 10. pontja helyébe az alábbi szöveg
kerül:
Szolgáltató évente - minden év november 30. napjáig - írásban beszámol az
Képviselő-testület előtt az átadott szakellátási feladatokról, az 1.) pontban
meghatározott egészségügyi közszolgáltatás teljesítéséről. A beszámoló tartalmazza
a gazdálkodásáról a számviteli szabályok szerint készített beszámolót is.
6. A Szerződés II. Szerződési feltételek fejezete kiegészül az alábbi 10a. ponttal:
Szolgáltató együttműködik az Önkormányzat által járóbeteg szakellátási
feladatokkal megbízott egyéb egészségügyi szolgáltatóval.
7. A Szerződés IV. Vagyoni kérdések fejezetének 14. pontja helyébe az alábbi szöveg
kerül:
Szolgáltató az Eftv. 2/D. § (1) bekezdése alapján köteles vagyoni biztosítékot adni.
A vagyoni biztosíték mértékét a 337/2008.(XII.30.) Kormány rendelet 2/A. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
(továbbiakban: NEAK) állapítja meg.
8. A Szerződés IV. Vagyoni kérdések fejezetének 20. pontja helyébe az alábbi szöveg
kerül:
Az Önkormányzat a tulajdonában álló Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. szám
alatti 1038/1 hrsz-ú, 1786 m2 alapterületű ingatlant, valamint a szerződés 1. sz.
mellékletében szereplő vagyont (bútorok, eszközök stb.) térítésmentesen bocsátja a
Szolgáltató rendelkezésére 2019. december 31. napjáig.
9. A Szerződés IV. Vagyoni kérdések fejezete kiegészül az alábbi 20a. ponttal:
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Az 5700 általános fizioterápia és gyógytorna ellátást a Szolgáltató a tulajdonát
képező 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. sz. alatti ingatlanban térítésmentesen
biztosítja 2019. december 31. napjáig.
10. A Szerződés IV. Vagyoni kérdések fejezete kiegészül az alábbi 20b. ponttal:
Szolgáltató nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény CXCVI.
törvény 3 § (1) bekezdés b.) pontja szerinti átlátható szervezet.
11. A Szerződés IV. Vagyoni kérdések fejezete kiegészül az alábbi 25a. ponttal:
25a. Az átadott ingóságok, eszközök karbantartására javítására, korszerűsítésére,
pótlására a Szerződő felek az alábbiakban egyeznek meg a vonatkozó
rendelkezések figyelembe vételével:
A pályázat során az alábbi nagy értékű orvosi és egyéb eszközök kerültek átadásra:
a.) Nagyértékű eszközök:
- Röntgen – direkt digitális átvilágító és felvételi hely 1 db
- radiológiai leletező munkaállomás 1 db
- Zeiss rendszerű réslámpa alaptartozékokkal (szemészet) 1 db
- kézi autofrakto-keratométer (szemészet) 1 db
- Klinikai kémiai automata (labor) 1 db
- Haematológiai automaták (immunológiai automata és automata
koagulométer)
(labor) 2 db
- flexibilis fiberoscope + fényforrás (fül-orr-gégészet) 2 db
- csendeskamra+mikrofon+kábel (fül-orr-gégészet) 1 db
- Hitachi EUB-7500A HV típ. felsőkategóriás ultrahang berendezés 1 db
- EUP-C715 hasi konvex vizsgálófej 1 db
b.) Informatikai rendszer
- integrált egészségügyi rendszer-bővítés 20 felhasználóval
- gazdasági rendszer
- vezetői információs rendszer
- digitális dokumentumkezelő rendszer
- központi betegirányító és beteghívó rendszer
- minőségirányítási rendszer
12. A Szerződés IV. Vagyoni kérdések fejezete kiegészül az alábbi 25b. ponttal:
25b. A 25a. pontban felsorolt berendezések, eszközök karbantartási, javítási és
felújítási munkáit 200.000.- Ft egyedi értékig a szolgáltató köteles elvégezni.
200.000.- Ft egyedi értéket meghaladó javítási, felújítási, csere vagy pótlási munka
elvégzésére a szolgáltató egyedi kérelemmel fordulhat az Önkormányzathoz. Az
Önkormányzat a kérelemről a következő soros ülésén hoz döntést.
13. A Szerződés V. Az ingatlan használatára vonatkozó rendelkezések fejezetének 26.
pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
Az ingatlan burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, az ingatlan berendezéseinek
karbantartási és felújítási munkáit 100.000.- Ft egyedi értékig a Szolgáltató köteles
elvégezni. 100.000.- Ft egyedi értéket meghaladó javítási, felújítási munka
elvégzésére a szolgáltató egyedi kérelemmel fordulhat az Önkormányzathoz. Az
Önkormányzat a kérelemről a következő soros ülésén hoz döntést.
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14. A Szerződés V. Az ingatlan használatára vonatkozó rendelkezések fejezetének 28.
pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
Az épület felújítása, valamint a központi berendezések, illetve a vezetékrendszer
meghibásodása miatt az épületen belül szükséges munkák elvégzéséről az
önkormányzat gondoskodik.
15. A Szerződés V. Az ingatlan használatára vonatkozó rendelkezések fejezetének 31.
pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
Szolgáltató köteles a közüzemi szolgáltatókkal – kivéve a villamos energiára
vonatkozóan – a szerződést megkötni a jelen szerződés aláírását követő 30 napon
belül. A Szolgáltató a közüzemi díjakat – kivéve a villamos energiára vonatkozóan –
a közüzemi szolgáltatóknak közvetlenül fizeti meg.
Az épület pályázati támogatással történő napelemes energiaellátása miatt a villamos
energia ellátására az önkormányzatnak közvetlen szerződéssel kell rendelkeznie a
közüzemi szolgáltatóval, ezért e szerződést az Önkormányzat köti meg.
A napelemek üzembe helyezését követően a számlázás és a villamos energia díjának
megfizetése az alábbiak szerint történik:
Felek figyelembe veszik a Rendelőintézet korábbi teljes korszerűsítése kapcsán
beépített többlet villamos fogyasztók Használónál jelentkező többlet kiadásait. A
rendelőintézet teljes központi légkondicionálása, illetve téli időszakban gépi
szellőztetése valamennyi kezelt beteg és a dolgozók komfortosabb körülményét
biztosítja.
A napelemes pályázat elszámolása miatt nyilván kell tartani a ténylegesen keletkező
megtakarításokat. Ezért a napelemek külső hálózatra kapcsolásakor beépítésre kerül
egy darab oda-vissza mérő villamos főmérő.
A főmérő a Tulajdonos nevén szerepel a villamos szolgáltatónál. A külső hálózatról
ténylegesen felhasznált (napelemek termelésével csökkentett) villamos energia
számláját Tulajdonos kapja meg.
Használó a Tulajdonos által kibocsátott számla alapján megfizeti a villamos
szolgáltatói számla összegét (tényleges költséget) Tulajdonos részére.
Használó vállalja a számlák fizetési határidőn belüli kiegyenlítését.
16. A Szerződés V. Az ingatlan használatára vonatkozó rendelkezések fejezetének 32.
pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
Szolgáltató köteles karbantartási, felügyeleti szerződést kötni az épületben működő
személyfelvonó, tűzjelző rendszer és vagyonvédelmi rendszer, illetve bármely
jogszabály által e körbe rendelt központi rendszer vonatkozásában. A szerződés
időtartama alatt folyamatosan, érvényes szerződésekkel kell rendelkeznie a fenti
rendszerek karbantartására, felügyeletére vonatkozóan. A Szolgáltató kötelezettsége
az épület villamos (pl. elektromos fogyasztók, berendezések, kapcsolók, dugaljak,
szekrények stb.) és gépészeti berendezéseinek (pl. klímatechnika, légellátás, fűtési
rendszer stb.) eszközeinek tervszerű karbantartása, az azokra előírt vizsgálatok
határidőben történő elvégeztetése, és a vizsgálatok dokumentálása. A vizsgálati
jegyzőkönyvek másolatát 8 napon belül megküldi az önkormányzatnak.
17. A Szerződés VI. Szerződés megszűnése fejezetének 40. pontja helyébe az alábbi
szöveg kerül:
A szerződés felmondásáról az Önkormányzat az NEAK-ot haladéktalanul értesíti.
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18. A Felek között 1994. november 25. napján létrejött Megállapodás 1./ pontjának
második bekezdése, 3./ pontjának utolsó mondata, valamint 6./, 7./, 8./ és 14./ pontja
hatályát veszti. Hatályát veszti továbbá az Egészségügyi Ellátási Szerződés 2015.
október 1. napján kelt 7. számú módosítása.
19. Jelen megállapodás a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és a Vis Medica Kft.
között 1994. november 25-én megkötött, többször módosított Megállapodás,
valamint a Megállapodás módosításainak elválaszthatatlan része, illetve
kiegészítése.
20. Jelen szerződésmódosítás Felek között 1994. november 25-én megkötött
megállapodás és módosításai egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok továbbra is
hatályban maradnak.
21. Jelen módosítás 2017. június 1. napjától hatályos.
22. A szerződéssel kapcsolatos viták esetén Felek a vitát elsősorban tárgyalásos úton
próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek a Gyulai
Törvényszék illetékességét jelölik ki.
23. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt értelmezték és
helybenhagyólag aláírták.

Mezőkovácsháza, 2017. ……………………………..

________________________
Varga Gusztáv
polgármester
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

_______________________
Orgoványiné dr. Spiák Ibolya
ügyvezető igazgató
Vis Medica Kft. képviselője

Előttük, mint tanúk előtt:
1./

___________________________

2./________________________

___________________________

________________________
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