szerződésszám: ……………………./2020

HÁZIORVOSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Mátraterenye Község Önkormányzata (3145 Mátraterenye,
Kossuth út 178., törzsszám: 451051, adószáma: 15451055-2-12) képviseli: Gecse László
polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről LABORCOOP Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(Cégjegyzékszám: Cg. 12-09-002142, Adószám: 11205216-2-12, Székhely: 3152 Nemti,
Kossuth út 97.) képviseli: Véghné Dr. Szabó Judit ügyvezető, háziorvosi alapellátást nyújtó
vállalkozás, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott napon és helyen az
alábbi feltételek szerint:
Előzmény:
Véghné Dr. Szabó Judit közalkalmazott háziorvos 1983. január 10-től dolgozik közalkalmazott
háziorvosként Mátraterenye Község Önkormányzatánál. Jelen szerződés megkötésének
indoka, hogy Véghné Dr. Szabó Judit közalkalmazotti jogviszonyát Mátraterenye Község
Önkormányzata a MT/1982/019 számú határozatával 2020. május 9. napjával megszünteti. A
szerződő felek kölcsönösen szándékukat fejezik ki arra, hogy Véghné Dr. Szabó Judit
praxisjoggal rendelkező háziorvos 2020. 06. 01. napjától vállalkozási formában lássa el a
háziorvosi feladatokat Mátraterenye közigazgatási területén.
Az előzmények, valamint az abban előírt igazolások bemutatása alapján a háziorvosi
alapellátásra kötelezett Önkormányzat 2020. május 10. napjával 5 éves határozott időre
megbízza a Megbízottat, hogy a háziorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM
rendeletben meghatározott személyes és folyamatos háziorvosi ellátást területi ellátási
kötelezettségekkel Mátraterenye közigazgatási területén ellássa.
1. A szerződés célja és tárgya
1.1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5.
§ (1) bekezdése alapján köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ennek
keretében a háziorvosi alapellátásról, mint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény (továbbiakban: Eütv.) 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásról.
1.2. Az Önkormányzat az 1.1. pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az Eütv.
3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókkal kötött vállalkozói szerződések
alapján, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban:
Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező
személlyel (illetve ilyen személy személyes közreműködésével működő gazdasági
társaságokkal) kötött orvosi feladat-ellátási szerződések útján kívánja ellátni, aki a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv
(továbbiakban: egészségügyi államigazgatási szerv) által kiadott, Mátraterenye
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Község területén egy háziorvosi, házi gyermekorvosi (vegyes) körzetre szóló önálló
orvosi praxisjoggal rendelkezik (továbbiakban: praxisjog).
1.3. Jelen szerződés alapján Megbízott az 1.2. pont szerinti egészségügyi szolgáltató.
1.4. Jelen szerződés alapján általános orvosi oklevéllel (általános orvostan
szakorvosi képesítéssel) rendelkező személy Véghné Dr. Szabó Judit (orvosi
működési nyilvántartási száma: 37538), aki a jelen szerződés tárgyát képező
egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni.
1.5. Megbízott kijelenti, hogy az Ötv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti orvosnak
minősül.
1.6. A jelen szerződés tárgya: Mátraterenye Község Önkormányzatának
közigazgatási területén egy háziorvosi, házi gyermekorvosi (vegyes) körzet
háziorvosi alapellátás biztosítása.
2. A szerződés hatálya és az állami normatíva
2.1. A háziorvosi alapellátási kötelezettség kiterjed a Mátraterenyén lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel és érvényes egészségbiztosítási kártyával rendelkező
lakosokra. A háziorvosi alapellátás tekintetében Megbízott ellátási területe
Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátás körzeteiről szóló 2/2017. (II.20.) Önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) szerinti közigazgatási területre terjed ki.
2.2. A 2.1. pontban foglaltakon kívül Megbízott köteles ellátni területi és személyi
feltételektől függetlenül a mindenkor hatályos magyar vagy közösségi
jogszabályokban meghatározott sürgősségi eseteket.
2.3. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a 4/2000. EüM rendelet 3. § (3) bekezdése
alapján köteles ellátni a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget
károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
2.4. Megbízott a fenti három pontban foglaltakon kívül – jogszabály által
meghatározott eseteket kivéve – ingyenes orvosi ellátásra nem kötelezhető.
2.5. Felek megállapodnak, hogy Megbízott rendelési ideje heti 20 óra. A rendelési
idő az Önkormányzat hozzájárulásával módosítható. A heti rendelési idő alakulását
jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
2.6. Felek rögzítik, hogy Megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel
(továbbiakban: NEAK) közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A finanszírozási
szerződés alapján lehívott állami normatívák kizárólag Megbízottat illetik, az azok
lehívásával járó kötelezettségek – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
kizárólag Megbízottat terhelik. A felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződés
egyéb hatóságokhoz történő benyújtása is a Megbízott feladata. Az Önkormányzat
a területi ellátási kötelezettség átvállalása ellenében hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a NEAK által a háziorvosi körzet működtetésére folyósított teljes összeget a
Megbízott közvetlenül kapja meg azon időponttól, amikor a Megbízottnak a NEAKkal kötött finanszírozási szerződése életbe lép.
2.7. Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg, megállapodás jön létre az
Önkormányzata és Megbízott között, mely a Bátonyterenyei Bartók Térségi
Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézménye iskolai oktatásban tanulók részére és
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a Mátrai Önkormányzati Társulás Szivárvány Tagóvodája óvodai nevelésében
részesülő gyerekek részére az iskola-egészségügyi ellátását foglalja magában.
2.8. Megbízott az ellátási kötelezettsége alá tartozó betegtől az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban csak a mindenkor hatályos magyar vagy
közösségi jogszabályok által megállapított térítési díjakra jogosult. A térítés
ellenében nyújtott ellátásból származó bevételek – számlaadási kötelezettség
mellet – teljes egészében Megbízottat illetik meg.
2.9. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jogszabályban felsorolt díjazás
ellenében végzett háziorvosi ellátásból, továbbá a háziorvosi teendőkön kívül
végzett egyéb szolgáltatásból származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti.
2.10. Felek rögzítik, hogy Megbízott kizárólag a 2.6. pontokban meghatározott díjazás
alapján látja el háziorvosi szolgálatát, az Önkormányzattól külön díjazásra nem
tarthat igényt, az Önkormányzat az ellátásért díj fizetésére nem köteles.
3. A háziorvosi tevékenység folytatásának helye
3.1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a háziorvosi alapellátás biztosítása
céljából a jelen szerződés hatályba lépése napjától a Megbízott rendelkezésére
bocsájtja a kizárólagos tulajdonát képező orvosi rendelő helyiségeket:
3.1.1. Az Önkormányzat a 3145 Mátraterenye, Kossuth út 223. sz. alatti orvosi
rendelőt – 140 m2 nagyságú – és a háziorvosi ellátáshoz szükséges egyéb
helyiségeket (előtér, mosdó, kezelő), az ellátáshoz szükséges előírt teljes
felszereléssel és berendezéssel együtt térítés nélkül bocsátja a Megbízott
rendelkezésére. A Megbízott a rendelő és a kiszolgáló helyiségek
használatából eredő rezsi költségek (villanyáram, fűtési gázszámla, víz- és
szennyvíz díja, szemétszállítás, veszélyes hulladék szállítás, telefon, internet
stb.) 50%-át téríti meg az Önkormányzatnak, mert a rendelőt a védőnői
szolgálattal közösen kb. 50-50%-os arányban használja.
3.1.2. Az Önkormányzat a 3146 Mátraterenye, Kossuth út 318. sz. alatti - 58 m2
nagyságú – és háziorvosi ellátáshoz szükséges egyéb helyiségek (előtér,
mosdó, kezelő stb.) köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani
térítésmentesen. Ezen ingatlan rezsi költségeit (villanyáram, fűtési
gázszámla, víz- és szennyvíz díja, szemétszállítás, veszélyes hulladék
szállítás, telefon, internet stb.) 100%-ban az Önkormányzat a saját
költségén fedezi.
3.1.3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonát képező
3145 Mátraterenye, Kossuth út 223. sz. alatti és a 3146 Mátraterenye,
Kossuth út 318. sz. alatti orvosi rendelőket a Megbízott fióktelepként a
Társasági szerződésében megjelölhesse és a cégbíróság felé bejelentse.
3.2. Önkormányzat jelen szerződés hatályba lépésének napjával a 3.1.1. és 3.1.2.
pont szerinti célból a Megbízott birtokába bocsátja az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 3145 Mátraterenyei Kossuth út 223. szám és 3146
Mátraterenye, Kossuth út 318. szám alatti ingatlanon fekvő épületben található
3.1.1. és 3.1.2. pontban megjelölt helyiségeket. Megbízott tudomásul veszi, hogy a
3145 Mátraterenye, Kossuth út 223. szám alatti ingatlant, illetve az épület közös
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használatú helyiségeit az Önkormányzat védőnői szolgálatával közösen birtokolja
és használja.
4. A rendelő használatának szabályai
4.1. Az Önkormányzat köteles gondoskodni az épületek, illetve a nyílászárók
karbantartásáról, a burkolatok pótlásáról, javításáról, valamint a villany hálózat, a
víz-, szennyvíz rendszer és a fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó
munkálatokról. Megbízott köteles bármely meghibásodást, káreseményt a lehető
legrövidebb időn belül az Önkormányzat tudomására hozni írásban. Az
Önkormányzat köteles az azonnali beavatkozást igénylő hibákat (pl. ha a hiba a
rendeltetésszerű használatot akadályozza) az írásbeli jelzés beérkezését követően
haladéktalanul kijavítani. Ha az Önkormányzat az azonnali beavatkozást igénylő
hibák kijavításával legalább 15 napos késedelembe esik, a munkálatokat Megbízott
jogosult elvégeztetni és az ebből eredő igazolt költségeket az Önkormányzattal
szemben érvényesíteni.
4.2. Megbízott köteles gondoskodni a 3.1.1. és 3.1.2. pontok szerinti rendelők
állagmegóvásáról, a 4.1. pontban nem érintett falak, burkolatok és egyéb
helyiségen belüli berendezések karbantartásáról, meghibásodás esetén javításáról,
tönkretételük esetén felújításáról, pótlásáról.
4.3. Megbízott a Rendelőt kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli
hozzájárulásával alakíthatja át. Ez a hozzájárulás nem mentesít az egyéb szükséges
hatósági engedélyek és szakhatósági hozzájárulások beszerzése alól. Megbízott
tudomásul veszi, hogy az általa végzett munkálatok ellenértékére akár a szerződés
hatálya alatt, akár a szerződés megszűnésekor beszámítási vagy elszámolási igény
nem illeti meg, továbbá értéknövekedés címén sem támaszthat követelést az
önkormányzattal szemben. A Megbízott tudomásul veszi, hogy felújítás jogcímen
sem élhet Megbízott beszámítási, megtérítési, tulajdoni igénnyel. A Megbízott
rendelkezésére bocsájtott rendelő és kiszolgáló helyiségek átalakítására,
bővítésére más értéknövelő beruházás kivitelezésére az Önkormányzat előzetes
engedélyével jogosult. Az átadott rendelők 100.000,- Ft feletti felújítási, valamint
állagmegóvási munkái, valamint az épület biztosítása az Önkormányzatot terheli.
4.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott helyiségeket az
Önkormányzat hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, azt társaságba
apportként nem viheti be, harmadik személynek használatára át nem engedheti,
kivéve az átmeneti (különösen betegség, szabadság) helyettesítés eseteit.
4.5. Megbízott a saját költségén fedezi a rendelő és a kiszolgáló helyiségek
használatából eredő közüzemi díjak megfizetésének 50%-át (villanyáram, gáz,
szemétszállítás, veszélyes hulladék, víz- szennyvíz, telefon, internet stb.) a 3.1.1
pontban megjelölt helyiségek vonatkozásában. Vállalja továbbá a rendelő, a
váróhelyiség, és a vizesblokk tisztántartásához szükséges tisztítószerek, WC papír,
kéztörlő, fertőtlenítőszerek beszerzését. A 3.1.2. pontban megjelölt helyiségek
esetében az Önkormányzat 100%-ban fedezi a rendelő és a kiszolgáló helyiségek
használatából eredő közüzemi díjakat (villanyáram, gáz, szemétszállítás, veszélyes
hulladék, víz- szennyvíz, telefon, internet stb.). Önkormányzat vállalja a 3.1.1. és
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3.1.2. pontban megjelölt helyiségek takarításához szükséges személy (takarítónő)
térítésmentes biztosítását.
4.6. Megbízott kötelezettséget vállal a Rendelők és egyéb helyiségek használatával
kapcsolatban
előírt
tűzrendészeti,
balesetvédelmi,
valamint
az
akadálymentesítésre vonatkozó előírások maradéktalan betartására.
4.7. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megszűnésével
egyidejűleg a jelen szerződésben meghatározott műszaki megfelelőségnek
megfelelően a Rendelőket és a használt egyéb helyiségeket az Önkormányzat
birtokába visszaadja.
5. Az ellátás költségei
5.1. Felek rögzítik, hogy Megbízott az Önkormányzat tulajdonát képező, jelenleg
meglévő, az ÁNTSZ által előírt minimum feltételeknek megfelelő eszközökkel
(bútorzattal, orvosi műszerekkel, informatikai eszközökkel stb.) biztosítja a
háziorvosi alapellátást. Önkormányzat mindkét rendelő esetében a jelen szerződés
megszűnéséig térítésmentesen bocsátja a Megbízott rendelkezésére a minimum
feltételeknek megfelelő bútorzatot, orvosi műszereket és informatikai eszközöket.
Önkormányzat a szerződés hatálybalépésének napjától a 3145 Mátraterenye,
Kossuth út 223. sz. alatti rendelőben új eszközök, műszerek beszerzésére nem
vállal kötelezettséget.
5.2. Megbízott az Önkormányzattól leltár szerint átvett vagyontárgyakat köteles
kellő gondossággal használni, állagukat megőrizni.
5.3. Megbízott kijelenti, hogy a 3145 Mátraterenye, Kossuth út 223. sz. alatti
rendelőben a karbantartás és a felújítás tekintetében vállalja a gépi és kézi
műszerek biztosítását, teljes körű javítását, karbantartását, pótlását, új eszközök
beszerzését a jelen szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi
minimumfeltételeknek megfelelően. Felek megállapodnak abban, hogy
amennyiben a jogszabályi minimumfeltételek módosulnak, úgy azt a Megbízott
biztosítja.
5.4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a 3146 Mátraterenye, Kossuth út 318. sz. alatti
rendelőben a karbantartás és a felújítás tekintetében vállalja a gépi és kézi
műszerek biztosítását, teljes körű javítását, karbantartását, pótlását, új eszközök
beszerzését a jelen szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi
minimumfeltételeknek megfelelően. Felek megállapodnak abban, hogy
amennyiben a jogszabályi minimumfeltételek módosulnak, úgy azt az
Önkormányzat biztosítja.
5.5. Megbízott kijelenti, hogy a háziorvosi szolgálat működtetésével kapcsolatos
anyagokat, gyógyszereket, nyomtatványokat és minden más dolgot saját maga
szerez be, azok költségeit saját maga állja.
5.6. Megbízott gondoskodik egészségügyi szakdolgozó alkalmazásáról, akit napi 8
órás alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztat. Az ápoló munkáját a gyógyító
megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja.
6. Felek jogai, kötelezettségei
6.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes
előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő háziorvosi alapellátásról a korábban
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kialakult gyakorlat szerint, folyamatosan magas szakmai színvonalon gondoskodik.
Munkahelyén a szakma szabályai szerit etikus magatartást tanúsít kollégái és
betegei felé egyaránt.
6.2. Megbízott ellátási kötelezettségét személyesen köteles ellátni. Az önálló orvosi
jogot – az Öotv. 2.§ (9) bekezdésének megfelelően – bérbe, haszonbérbe nem
adhatja. A működési jog gyakorlásának jogát sem ingyenesen, sem visszterhesen
más részére át nem engedheti. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
rendelési időben nem végez magánrendelést és nem folytat egyéb más
tevékenységet. Az Megbízott a rendelési időn túl foglalkozás-egészségügyi
(üzemorvosi) tevékenységet végezhet.
6.3. Megbízott
akadályoztatása
esetére
maga
köteles
gondoskodni
helyettesítéséről, erről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti. A helyettesítés
a szabadságolásokra is értendő. A helyettesítés időpontját a háziorvosok
előzetesen egyeztetik, és erről a lakosságot értesítik.
6.4. Megbízott az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben meghatározott
időpontokban köteles rendelni. Megbízott a rendelési időt, illetve annak változását
köteles mind a Megbízóval, mind az érintett lakossággal közölni.
6.5. A helyettesítést Megbízott szervezi meg és gondoskodik a helyettes díjazásáról.
6.6. Amennyiben Megbízott helyettest állítani nem tud, erről az Önkormányzatot és
a lakosságot haladéktalanul értesíti. Amennyiben akadályoztatása esetén
helyettesítés nem történik, és erről az Önkormányzatot haladéktalanul nem
értesíti, az szerződésszegésnek minősül.
6.7. Megbízott biztosítja saját és alkalmazottja rendszeres szakmai továbbképzését.
6.8. Megbízott köteles a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek
megfelelni, rendelkezik a tevékenység folytatására feljogosító ÁNTSZ engedéllyel,
valamint orvosi felelősségbiztosítással.
6.9. Megbízott köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az
adatok megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések
maradéktalan betartására.
6.10. Megbízott köteles az Önkormányzattal egyeztetett rendelési idejéről, az
alapellátásba és a sürgősségi ellátásba tartozó orvosi kezelésekről, továbbá a
jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást a rendelő-helyiség területén
kifüggeszteni. A tájékoztatás elmaradása szerződésszegésnek minősül.
6.11. Önkormányzat kijelenti, hogy a területén élő lakosság folyamatos hétközi és
hétvégi ügyeleti egészségügyi ellátása érdekében szerződése van a Bátonyterenyei
járásban a hétközi és hétvégi ügyeleti szolgálatot ellátó Pannon Paramedic Kft.-vel.
6.12. A Megbízott vállalja, hogy
a) indokolt, sürgős esetben – az egészségügyi törvényben meghatározottak
szerint házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a fekvőbeteg lakáson
történő ellátását,
b) tudomásul veszi és elfogadja a Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes
szervezetének szakmai irányítását,
c) teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból adódó kötelezettségeit,
d) megbízás ellátásához saját gépkocsit használ.
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6.13. Az ellátási területen kívüli betegek ellátása a Megbízott joga, de ez nem járhat
a bejelentkezett és helyi (körzethez tartozó) lakosokra nézve hátrányos
következménnyel.
6.14. Az Önkormányzat jogosult a vállalkozási tevékenység ellátásának ellenőrzésére
vagy ellenőriztetésére. Szakmai hiányosság, hiba észlelése esetén a mindenkor
hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.
6.15. Az Önkormányzat köteles biztosítani, hogy a Megbízott a vállalkozási
tevékenységét, a háziorvosi szolgálat működését közvetlenül vagy közvetve érintő
önkormányzati döntések meghozatalát megelőzően a tervezett döntésről a
véleményalkotáshoz szükséges megfelelő időben tudomást szerezhessen, a
döntések meghozatala előtt véleményét kifejthesse.
6.16. Az Önkormányzat vállalja, hogy a háziorvosi teendők ellátására másik orvossal
nem köt szerződést.
7. A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése
Jelen szerződés megszüntethető:
a) közös megegyezéssel
b) rendes felmondással
c) azonnali felmondással
d) az alapellátással és működéssel kapcsolatos jogszabályi változás esetén, ha a
Megbízott az új feltételeknek megfelelően nem köt módosító szerződést a
Megbízóval.
Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra minimum 5 éves időtartamra
kötik, azzal, hogy a megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban
felmondhatja.
7.1.

Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
• a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére az abban biztosított 15 napos határidő elteltével sem
teljesíti,
• folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat, vagy
• a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti,
• a helyettesítés kivételével a személyes szolgáltatást nem Véghné Dr. Szabó
Judit háziorvos végzi.
7.2. A szerződés a Megbízott részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás
ellenére sem teljesíti.
7.3. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy
megszüntethetik.
7.4. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba
foglalásával és ezen dokumentum a Felek általi aláírásával módosítható. Felek
kijelentik, hogy jelen szerződésük szóbeli nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással
nem módosítható.
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7.5. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek az
utolsó napon egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul
elszámolni.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben – így különösen a
kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen szerződés felmondására, valamint a
praxisjog elidegenítésére vonatkozó rendelkezések – az Eütv., azEatv., az Öotv., az
ezen törvények végrehajtására vonatkozó jogszabályok, az egyéb egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., valamint Mátraterenye Község
Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
mindenkor hatályos helyi rendeletének rendelkezései alkalmazandók. Az
időközben bekövetkező jogszabályváltozások a jelen szerződést nem helyezik
hatályon kívül, hanem amennyiben a jelen szerződéses rendelkezések későbbi
jogszabályi rendelkezéssel ellentétessé válnának, a szerződés ezen pontjai helyébe
a jogszabályi rendelkezések lépnek.
8.2. Jelen szerződéssel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítására, az így kialakult
szerződés aláírására az Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2020. (…….)
önkormányzati határozatával hatalmazta fel a Polgármestert.
8.3. Jelen szerződés hat (6) szó szerint megegyező példányban készült.
8.4. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit
megértették, azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
8.5. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Megbízott végleges
működési engedélyt kapjon.
Mátraterenye, 2020. ………………….…….

……………………………………………….

…….……………………………………………

Önkormányzat részéről:

Megbízott részéről:

Gecse László-polgármester

Véghné Dr. Szabó Judit-ügyvezető
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……………………/2020 számú szerződés 1. számú melléklete

Mátraterenye község vegyes háziorvosi körzetében a rendelési idő megoszlása:

Hétfő:

8-12 óra között 3145 Mátraterenye, Kossuth út 223. sz. alatti orvosi rendelő

Kedd:

9-13 óra között 3146 Mátraterenye, Kossuth út 318. sz. alatti orvosi rendelő

Szerda:

12-16 óra között 3145 Mátraterenye, Kossuth út 223. sz. alatti orvosi rendelő

Csütörtök:

9-13 óra között 3145 Mátraterenye, Kossuth út 223. sz. alatti orvosi rendelő

Péntek:

8-12 óra között 3146 Mátraterenye, Kossuth út 318. sz. alatti orvosi rendelő
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