A Képviselő-testület 422/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozatának melléklete

FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. sz. bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 1173303415344100-00000000, törzsszám: 725228, statisztikai számjel: 15725228-8411-321-04,
képviseletében eljár: Varga Gusztáv polgármester) mint feladatot-átvállaló – a
továbbiakban: megbízott,

másrészről
……………………..
Város/Község
Önkormányzata
(cím:
……………………………………..,
bankszámlaszám:
………….,
adószám:
……………….., törzsszám: …………, statisztikai számjel: ……………….
képviseletében eljár: …………………………………….polgármester), mint feladatotátadó – a továbbiakban megbízó
továbbiakban együtt: felek
között az alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
(továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM
rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Megállapodást kötő felek a Mötv. 41.§ (6) bekezdése alapján feladat-ellátási
megállapodást kötnek egymással, amely alapján, Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata mint megbízott 2018. január 1. napjától kezdődően ellátja
……………… Város/Község Önkormányzata, mint megbízó részére az
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezését
és folyamatos biztosítását, központi ügyeleti rendszer működtetésével
(továbbiakban: szolgáltatás). Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 4. pontja a helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok között szabályozza az egészségügyi alapellátást. Az Eütv.
152. § (1) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás keretében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról.
A felek a feladatellátással kapcsolatos feltételeket jelen megállapodásban rögzítik.
2.) A megbízott az 1.) pontban meghatározott szolgáltatást az általa fenntartott központi
orvosi ügyeletének útján biztosítja.
3.) A megbízott a szolgáltatás ellátását a következő szakmai feltételek szerint biztosítja:
a) ügyeleti idő: hétköznap 16 órától következő nap 8.00 óráig, ünnepnap és
munkaszüneti napon 24 órában;
b) ellátotti kör: a megbízó önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek;
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c) ellátás helye: 5800, Mezőkovácsháza, Árpád utca 167. sz. alatt, illetve szükség
esetén a beteg lakásán;
4.) Szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételeket az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X. 20.) ESzCsM rendelet figyelembe vételével a megbízott biztosítja a saját
tulajdonában lévő tárgyi eszközökkel, illetve Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) között létrejött feladat
ellátási szerződésben rögzítettek alapján.
5.) Megbízott a szolgáltatást munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig 1 fő orvossal, 1 fő
szakápolóval és 1 fő gépkocsi vezetővel nyújtja. Az ügyeleti ellátásban részt vevő
orvosokkal, szakápolókkal, gépkocsivezetőkkel Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata megbízási szerződést kötött.
6 .) A megbízott tájékoztatja a megbízó önkormányzatot, hogy a 1.) pontban megjelölt
szolgáltatást több települési önkormányzat részvételével működteti, és az OMSZ
együttműködési megállapodása útján biztosítja a csatlakozott települési
önkormányzatok számára. A szolgáltatás személyi feltételeit és finanszírozását az
abban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma határozza meg.
6.) A szolgáltatás működtetésének költségeit a felek az alábbiak szerint biztosítják:
a) Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a társadalombiztosítási finanszírozás
összegét Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, mint a szolgáltatást
biztosító önkormányzat közvetlenül igényli le a Nemzeti Egészégbiztosítási
Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) kötött finanszírozási szerződés
alapján.
b) A szolgáltatás működtetésének NEAK által nem fedezett költségeit az abban
részt vevő települési önkormányzatoknak kell biztosítani. (Az ellátási
területet és lakosságszámot a melléklet tartalmazza.)
c) A megbízott önkormányzat az önkormányzati hozzájárulás összegét a
megelőző évi finanszírozás és a tervezhető működtetési költségek, valamint
ezek tárgyévben várható változása miatti korrekciók figyelembe vételével, a
megbízó önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek tárgyévet megelőző év január 1-i létszám
adatai alapján határozza meg, melyről minden tárgyévet megelőzően
tájékoztatja a megbízót. A megbízó önkormányzat az önkormányzati
hozzájárulás összegének biztosításáról köteles képviselő-testületi határozatot
hozni, és erről a megbízottat tájékoztatni.
d) Az önkormányzati hozzájárulás éves összegének megállapítása során a
szolgáltatás működtetési költségeit, így különösen a személyi jellegű
kiadások (orvosok ügyeleti díja, szakápolók és gépkocsi vezetők megbízási
díja, OMSZ megbízási díja, egyéb dologi kiadások összegét) továbbá az
ellátási terület létszámadatait kell figyelembe venni.
e) Amennyiben a szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozásában vagy az
itt meghatározott költségnemekben a tárgyév során olyan, előre nem
tervezhető, rendkívüli változás következik be, amely a szolgáltatás
biztonságos ellátását veszélyezteti, akkor a megbízott javaslata alapján a

3

megbízó önkormányzat a költségvetése módosítása során köteles a
többletköltségek fedezetét lakosságszám arányosan biztosítani.
f) A szolgáltatás működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás egy
lakosra jutó mértéke a jelen megállapodás megkötésének időpontjában 74.Ft/fő/hó mely alapján jelen megbízó tekintetében 2018. évben ………… fő
lakossal
számítva
……………….Ft/hó,
azaz
………………………………… forint. A megbízó jelen megállapodás
módosításáig a megjelölt hozzájárulást fizeti meg.
g) A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás működtetésére
csak a ténylegesen felmerülő – társadalombiztosítás által nem finanszírozott
– költségek lakosságszám arányában történő megtérítését kéri a megbízó
önkormányzattól.
7.) Felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati hozzájárulás tárgyévi összegét
a megbízó önkormányzat havonta, tárgyhót követő hónap 5. napjáig átutalja a
megbízott OTP Bank Zrt. 11733034-15344100-00000000sz. fizetési számlájára.
8.) A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti feladatellátásnak és a pénzeszközök
felhasználásának értékelése az OMSZ Dél-alföldi regionális Mentőszervezetének
beszámolója alapján minden év első felében megtörténik.
9.) Megbízott Mezőkovácsháza Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy
az 1.) pontban rögzített feladatra működési engedéllyel és finanszírozási
szerződéssel rendelkezik.
10.) A felek megállapodása szerint a megbízó jelen megállapodás aláírásával
kifejezetten felhatalmazza a megbízott önkormányzatot arra, hogy amennyiben jelen
megállapodás 7.) pontjában meghatározott fizetési kötelezettségének ismételt
írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, a megbízott önkormányzat jogosult a
megbízó önkormányzat mindenkori bankszámlája terhére azonnali beszedési
megbízást (inkasszót) benyújtani.
11.) Jelen megállapodás elfogadásához, módosításához, megszüntetéséhez, a
megállapodás év közbeni felmondásához mindkét fél képviselő-testületének
minősített többséggel hozott döntése szükséges. Valamelyik fél erre vonatkozó
javaslata alapján a képviselő-testületek a megállapodás módosításáról,
megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60
napon belül döntenek.
12.) Jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek
egymással elszámolni.
13) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Mötv., az
államháztartásról szóló törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai
az irányadóak.
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Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.

Mezőkovácsháza, 2017. …………

…………………..………………….
Varga Gusztáv
polgármester
Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata

……………………………………
……………………………...
polgármester
……………………………
Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………….

……………………………………...

