Ikt. sz.: 02/561-3/2020

HÁZI GYERMEKORVOSI FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS TERVEZET
amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzat (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma:
15731292-2-13, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731290; képviseli: Fülöp Zsolt polgármester) mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó);
másrészről Tanyiné Dr. Bogár Andrea [egészségügyi tevékenysége során használt név: …; születési hely, idő: …;
anyja neve: ….; lakik: ….; személyi igazolvány száma: ….) mint megbízott háziorvos (továbbiakban: Megbízott)
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Felek jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI.30.) Önk. sz. rendelet 2. mellékletében meghatározott 0001.
számú házi gyermekorvosi körzet az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alap és Lakóhelyközeli Ellátások
Igazgatóság Alapellátási Osztály nyilvántartása szerint 2019. április 1. napja óta betöltetlen, 2019. október 1. napja óta
pedig tartósan betöltetlen körzetnek minősül. Megbízott felvette a kapcsolatot Megbízóval a tartósan betöltetlen 0001.
számú gyermekorvosi körzet betöltése érdekében.
2. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja
szerint amennyiben az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben az Öotv. 2/B. §
szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek. Az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése értelmében
praxisengedély tartósan betöltetlen körzetre is kiadható.
3. Az Öotv. 2. pontban hivatkozott rendelkezése alapján – tekintettel arra, hogy Megbízó a Megbízottal kíván a 0001.
számú házi gyermekorvosi körzetben feladat-ellátási szerződést kötni – Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
amennyiben Megbízott a hatáskörrel rendelkező egészségügyi hatóságtól jogerős praxisengedélyt szerez, akkor
Megbízó az alábbiak szerint feladat-ellátási szerződést köt Megbízott gyermek háziorvosi feladatok ellátására:
3.1. A személyes ellátásra kötelezett háziorvos adatai:
a) diplomájának száma, kelte: […]
b) pecsétszáma: […]
c) szakvizsga száma, kelte: […]
3.2. Felek a feladat-ellátási szerződést határozatlan időtartamra, de legalább 6 évre kívánják megkötni a 0001.
számú házi gyermekorvosi körzetben ellátandó feladatok vonatkozásában.
4. Felek megállapodnak, hogy a feladat-ellátási szerződésben rendelkeznek az Öotv. 2/B. §-ában meghatározott
tartalmi elemekről.
5. Jelen előszerződést Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2020. (IX.09.) Kt. sz. határozatával
jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására.
6. Felek jelen előszerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve kötelezőnek
elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Szentendre, 2020. ………
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Fülöp Zsolt
polgármester
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……………………………………..
Tanyiné Dr. Bogár Andrea
Megbízott

1

