
Feladat átadási/átvételi szerződés
Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására

Amely létrejött egyrészről
Sásd Város Önkormányzata
székhely:
adószáma:
képviseli:
mint Megbízó

másrészről:
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
székhely: 1131. Budapest, Topolya utca 4-8. 
adószám: 13789581-1-41 
Cégjegyzék szám:01 -09-873304 
képviseli: Dr. Rus János, ügyvezető önállóan 
mint Megbízott

(Megbízó és Megbízott együttesen: Felek)
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Sásd Város Önkormányzatának Képviselő -testületé............határozatában elfogadta a
Dombóvári központtal működő, a megbízó önkormányzat illetékességi területére kiterjedő 
központi orvosi ügyelet ellátására az Emergency Service Kfit-t. Felek a központi háziorvosi 
ügyeleti szolgálat ellátására az alábbi tartalommal kötnek megállapodást.

2. Megbízó megbízza a Megbízottat azzal, hogy a Megbízó által működtetett központi 
ügyeletén (cím 7200 Dombóvár, Szent István tér 1., NEAK azonosító:H684, ÁNTSZ azonosító 
kód: 001060159) orvosi ügyeleti feladatokat (szakmakód: 4601) lásson el 2023. január 1-től, 
2023. december 31. napjáig Sásd Város felnőtt és gyermek lakossága részére. A Megbízott a 
feladatot jelen szerződés 8. pontjában meghatározott díj ellenében végzi.

3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a jelen szerződésben, és a vonatkozó jogszabályokban 
-  4/2000. (11.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről, 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM. rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről - rögzített előírások szerint az ellátási területen folyamatosan 
egy fő orvossal, egy fő mentőtiszttel/diplomás ápolóval, egy fő ápolóval, egy fő 
gépjárművezetővel ügyeleti szolgálatot működtessen Dombóvár központtal, továbbá Sásd 
városában egy fő ápolóval elsősegély és információs pontot tart fent. Megbízott a megbízást 
elvállalja. Megbízott az általa működtetett ügyeleti szolgálatban ellátja a Megbízó település



lakosságát az ügyeleti rendelőben, továbbá a beteghez történő kiszállással.

4. Megbízott a feladat ellátása során köteles figyelembe venni a feladatellátásra vonatkozó 
jogszabályokat, valamint a szakmai protokollban meghatározott előírásokat, tevékenysége 
ellátásához teljesítési segéd (közreműködő) igénybevételére jogosult. Amennyiben a 
Megbízott, vagy a teljesítési segéd a feladatait nem tudja ellátni, abban bármely okból 
akadályoztatva van, haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni.

5. A háziorvosi ügyelet hétköznapokon 16.00 -  08.00 óráig, hétvégén, ünnep- és munkaszüneti 
napokon 24 órában, azaz 8.00-8.00 óráig történik.
Megbízott az ügyeleti rendelőben a +36 74/461-198 telefonszámon biztosítja az elérhetőséget.

6. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatokat a sürgősségi betegellátásban 
szerzett és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11.25.) 
EüM. rendelet ll.§ . (9) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személyzettel 
végzi.

7. Megbízott vállalja, hogy az általa biztosított gépjárműben - a 60/2003(X.20.) ESzCsM 
rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szakmai minimumfeltételekről alapján- 
előírt, és a hatóság részéről bármikor ellenőrizhető szükséges eszközöket biztosítja. Az ügyeleti 
ellátáshoz szükséges gépjármű meghibásodása esetén Megbízott gondoskodik csere gépjármű 
biztosításáról.

A szerződés teljesítése érdekében, Megbízott tudomásul veszi és vállalja a 96/2003. (VII. 15.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerint, hogy az EESZT kereteiben teljesíti az ügyeleti 
ellátás során keletkező adatszolgáltatási kötelezettségeit.

A diszpécserszolgálatot az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93.§ (3) bekezdésé
nek megfelelően az OMSZ-al együttműködve kell megvalósítani.

8. Megbízó a jelen szerződésbe foglalt feladatok ellátásáért a mindenkori 16H6840359/3 számú 
NEAK finanszírozás összege felett, 145,-Ft megbízási díjat fizet Megbízottnak az alábbi 
részletezés szerint.

lakosság szám díj/hó/lakos havi megbízási díj összesen
3041 fő 145,-Ft 440 945,-Ft

A kifizetés havonta, számla ellenében történik, a számla kézhez vételétől számított 90 napon 
belül, Megbízott Gránit Bank Zrt.-nél vezetett, 12100011-17589053 számú számlájára. Fenti 
összeg évente változhat a felek között lezajló egyeztető tárgyalást követően.

A megbízási díj alapjául a NEAK által közölt és elszámolt lakosságszám az irányadó, melyet a 
NEAK évente felülvizsgál. Ennek értelmében Megbízott a NEAK elszámolás alapján, évente 
felülvizsgálja a díj mértékét.



9. A Megbízott a megbízási díjból köteles biztosítani az ügyeleti szolgálatban részt vevők bérét, 
annak összes járulékait, az ügyelet ellátásához szükséges gépkocsi üzemeltetése során 
felmerülő összes költséget, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök, eszközök 
beszerzését, pótlását, a személyzet munkaruháját, az orvosi textília mosatását, a veszélyes 
hulladék elszállítását.

10. Megbízottat együttműködési kötelezettség terheli az egészségbiztosítási szerv által végzett 
ellenőrzések során (személyes jelenlét, nyilatkozat) amennyiben ügyeleti tevékenységével 
kapcsolatban a finanszírozó vizsgálatot kezdeményez. Közreműködő felelősséget vállal az 
ellenőrzések által feltárt esetleges szabálytalanságokért.

11. Megbízott köteles vezetni az előírt betegdokumentációt és adminisztrációt, folyamatos és 
naprakész információt szolgáltatni a Megbízónak, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságoknak, illetékes háziorvosoknak, az adatvédelmi törvények és vonatkozó rendeletek 
figyelembevétele mellett.

12. A Megbízó kiköti, Megbízott pedig vállalja, hogy az általa végzett orvosi ügyeleti 
munkájával kapcsolatban felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezzen. A Közreműködő 
kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási jogviszonyt ezen szerződés időtartama alatt 
fenntartja.

13. A Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy jelen szerződésből adódó vagy azzal 
kapcsolatban felmerülő vitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni, amennyiben ez 
nem vezet eredményre, felkeresik a fenntartót vitás kérdéseik rendezésére. Eredménytelenség 
esetén a Felek értékhatártól függően, alávetik magukat a Dombóvári Járásbíróság, illetve a 
Szekszárdi Törvényszék illetékességének.

14. A szerződés megszűnik, ha
• a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Osztálya a Megbízott működési engedélyét visszavonja,
• bármelyik fél felmondja, a felmondási idő utolsó napjával,
• közös megegyezéssel az abban foglaltak szerint.

A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel mondhatja fel külön indoklás nélkül. 
A felmondást a másik fél részére írásban kell közölni.
Súlyos szerződésszegés esetén jelen szerződést bármelyik fél 2 hónapos felmondási idővel 
felmondhatja.

Figyelemmel a Kormány alapellátási ügyelet- átszervezési javaslataira, a jövőben -  várhatóan 
2023. év második félévétől -  az ügyeleti feladatok ellátását az Országos Mentőszolgálat végzi



majd, és megszűnik a települési önkormányzatok ezirányú kötelező feladatellátása. Felek 
megállapodnak abban, hogy amennyiben jogszabály változás lehetővé teszi/előírja az ügyeleti 
feladat ellátás OMSZ általi átvételét, úgy jelen szerződést Felek 30 napos felmondási 
határidővel megszüntetik.

15. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Hőgyész, Mucsi, Dúzs, Kalaznó települések 
csatlakozása esetén a kiegészítő díj mértéke 125,-Ft/lakos/hó összegre módosul.

16. Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai, 
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek 
elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2022

Sásd Város Önkormányzat
Képviseli

............. polgánnester

Emergency Service Kft
Képviseli

Dr. Rus János ügyvezető



Tárgy; Sásdi ÁMK alapító okiratának módosítása

H a t á r o z a t i  J a v a s l a t

Sásd Város Képviselő-testülete a Sásdi Általános Művelődési Központ alapító okiratát 
módosítja. A képviselő-testület a költségvetési szerv által ellátott alaptevékenységeket a 
093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések kormányzati funkcióval 
kiegészíti, a költségvetési szerv módosító okiratát a kiegészítésnek megfelelően elfogadja.
A képviselő-testület a módosító okiratnak megfelelően elfogadja a Sásdi Általános Művelődési 
Központ alapító okiratát, melynek alkalmazását a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés 
napjától rendeli el.

Határidő: bejegyeztetésre azonnal 
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester



Okirat száma: 5 /2022.

Módosító okirat
A Sásdi Általános Művelődési Központ a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
által 2022. május 05. napján kiadott, 4/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján KTH számú határozatra
figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4. pontjához tartozó táblázat az alábbi sorral egészül ki:

24 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sásd, „időbélyegző szerint"

P.H.

Dr. Jusztinger János polgármester


