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…….. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 21-i soron következő nyilvános ülésére
a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet feladatellátásáról
Tisztelt Képviselő- testület!
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2015. július 23- i ülésén döntött arról, hogy a
Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet 2015. október 1. napjától történő feladatellátásnak biztosítására elő,
majd feladat ellátási szerződést köt a BANNA KKT, személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal. A (végleges) feladatellátási szerződés azonban nem kerülhetett
aláírásra annak érdekében, hogy a marcali gyermekgyógyászati szakrendelés is biztosított legyen.
A körzetben a feladatellátás a fenti okok miatt szintén az elmúlt időszakhoz hasonlóan, a körzet
helyettesítéssel történő ellátásával folytatódna 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig, annak
érdekében, hogy a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház a Marcali telephelyén a gyermekgyógyászati
szakellátás személyi feltételeinek biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtehesse.
A Marcali II. számú iskola- egészségügyi helyettes ellátását dr Al Banna Ahmad egyéni vállalkozó,
személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad szakorvos látná el.
A Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítésének a helyettesítését továbbra is a Tihanyi
Bt, személyes közreműködőként dr Darabos Ferencné dr Tihanyi Margit látná el.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt Képviselő- testületet, hogy Marcali II. számú gyermek háziorvosi
körzete 2016. április 1. napjától több mint egy éve betöltetlen körzet, ezért a körzet finanszírozására kapott
összeg egy részét a korábbi összeg 60%- ában folyósítja csak a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatnak megfelelően
támogassa, hogy a körzet helyettesítéssel történő ellátása biztosított legyen.
Marcali, 2019. november 12.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester
Határozati javaslat

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az előterjesztést
megtárgyalta és a korábban hozott döntését módosítja akként, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi
körzet, valamint iskola- és ifjúság egészségügyi körzet 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig
történő feladatainak ellátására helyettesítés keretében megbízási szerződést kössön dr Al Banna Ahmad
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos egyéni vállalkozóval az előterjesztéshez mellékelt formában, majd
2021. január 1- i hatállyal feladatellátási szerződést kössön a BANNA KKT (8700 Marcali, Berzsenyi u. 88.)
szám alatti vállalkozással, személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad csecsemő- és gyermek szakorvossal.
Felhatalmazza a képviselő- testület dr Sütő László polgármestert, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi
körzet helyettesének helyettesítésére a Tihanyi Bt- vel (8700 Marcali, Csomós G. u. 25.), személyes
közreműködőként dr Darabos Ferencné dr Tihanyi Margit csecsemő- és gyermek szakorvossal kössön 2020.
január 1. és 2020. december 31. napja közötti időszakra megbízási szerződést a mellékelt formában.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: 2019. december 5.
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
háziorvosi- és iskola- ifjúság egészségügyi tevékenység átmeneti ellátására
amely létrejött a Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., képviselője:
dr Sütő László polgármester), mint Megbízó és dr Al Banna Ahmad egyéni vállalkozó
(nyilvántartási száma: 53953603, adószáma: 69973349134, statisztikai számjele:
699733498622231214), gyermek szakorvos, üzletvezetésre jogosult tag), mint Megbízott
között területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenység átmeneti ellátása
tárgyában az alábbi feltételekkel.
1. Megbízó megbízza, Megbízott vállalja, hogy 2020. január 1. napjától 2020. december
31. napjáig a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) rögzítetteknek
megfelelően a Marcali II. számú gyermek, 2015. április 1. napjától betöltetlen
háziorvosi körzetben végzi a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátását a
jelen szerződés 6. pontjában meghatározott napokon és rendelési időben.
2. Megbízó megbízza, Megbízott vállalja, hogy 2020. január 1. napjától 2020. december
31. napjáig a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) rögzítetteknek
megfelelően a betöltetlen Marcali II. számú iskola- egészségügyi körzet
feladatellátását heti egy órában, szerdán 11.00- 12.00 között vállalja és kijelenti, hogy
a tevékenység végzéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkezik, munkájáért
szavatosságot vállal.
3. Megbízott kijelenti, hogy az 1. és 2. pontban megjelölt tevékenység végzéséhez
megfelelő szakértelemmel rendelkezik, munkájáért szavatosságot vállal.
4. Megbízott tekintetében az 1. és 2. pontban megjelölt tevékenységet területi ellátási
kötelezettséggel a Megbízott, dr Al Banna Ahmad (……….) gyermek szakorvos végzi.
A tevékenység keretében vállalja, hogy az ellátási területen lakó és oda bejelentkezett
0-18 év közötti lakosság gyógyító- megelőző ellátását, a szakmai szabályoknak
megfelelően ellátja a Marcali, Béke u. 26. szám alatti háziorvosi rendelőben, melyre
működési engedéllyel a Marcali Város Önkormányzata rendelkezik.
5. Megbízó az 1. és 2. pontban megjelölt tevékenység végzéséhez a Marcali, Béke u. 26.
szám alatti háziorvosi rendelőt a 2. és 6. pontokban megjelölt rendelési idő szerinti
munkanapokon a Megbízott használatába adja térítésmentesen. Mindezek miatt
Megbízott tudomásul veszi, hogy a háziorvosi rendelőt a Megbízó előzetes
hozzájárulása nélkül más, eltérő célra nem használhatja.
6. A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt háziorvosi
tevékenységet az alábbiak szerint, heti 7,5 órában végzi a Marcali, Béke u. 26. szám
alatti rendelőben:
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Hétfő
Kedd
Páros hét szerda
Páratlan hét szerda
Csütörtök
Péntek
Csecsemőgondozás
páros hét szerda

16.30-18.30
16.30-17.30
17.30- 18.00
16.30- 18.00
16.30- 18.30
16.30- 17.30
16.30-17.30

7.

Megbízó kijelenti, hogy a Marcali, Béke u. 26. szám alatti telephelyre
felelősségbiztosítással rendelkezik, a Marcali, II. számú gyermek háziorvosi rendelőre
a működési engedéllyel rendelkezik.

8.

Megbízó és Megbízott kifejezetten rögzítik, hogy a Marcali II. számú gyermek
háziorvosi és iskola- egésszégügyi körzetben végzendő orvosi, szakmai munkával
kapcsolatos kártérítési és egyéb felelősséget Megbízott vállalja, Megbízott egyúttal
kijelenti, hogy a felelősség vállalásához szükséges, továbbá a megbízási szerződés
teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik, a Rendelet 11. § (3)
bekezdésében meghatározott képesítési feltételeknek megfelel, továbbá kötelezettséget
vállal arra, hogy feladatait a szakmájával kapcsolatosan előírt, biztonsági
követelmények betartásával fogja végezni.

9.

Megbízó és Megbízott rögzítik, hogy harmadik személyek felé a szerződés
tárgykörébe tartozó kérdésekben nyilatkozattételre Megbízott jogosult, illetve
kötelezett.

10.

Jelen szerződés hatálya alatt a Rendeletben foglalt személyi feltételeknek megfelelő
szakdolgozót a Megbízó biztosítja, a szakdolgozóra felelősségbiztosítása van.

11.

Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy a Marcali, Béke u. 26. szám
alatti rendelő működési engedélyéhez szükséges tárgyi feltételeket a Megbízó
biztosítja. A birtokba vételt követően a berendezések üzemképességéről,
karbantartásáról, üzemeltetéséről Megbízó köteles saját költségén gondoskodni. A
feladat ellátásához szükséges egyéb, előírt egészségügyi felszerelések, gyógyszer- és
kötszer készletek biztosítása a Megbízó feladata és költsége akként, hogy a Megbízott
a közalkalmazottként foglalkoztatott szakdolgozó útján jelzi az igényt a Megbízó felé,
aki a szakdolgozó segítségével gondoskodik azok beszerzéséről.

12.

Megbízó vállalja, hogy a Marcali, Béke u. 26. szám alatt lévő, a Marcali II. gyermek
háziorvosi rendelő közüzemi költségeit, takarítási díját, telefon- és internet használati
díját, a háziorvosi szoftver használati díját a külön szerződésekben meghatározottak
szerint jelen szerződés hatálya alatt megfizeti.

13.

Megbízó nyilatkozza, hogy a tárgyi eszközök sterilitásának biztosításához és a
veszélyes hulladék elszállításához szükséges szerződésekkel a Marcali, Béke u. 26.
szám alatti orvosi rendelőre rendelkezik.
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14.

Megbízott akadályoztatása esetén a helyettesítésről a Megbízó a működési
engedélyben foglalt személy útján gondoskodik a vele kötött külön megállapodás
alapján.

15. Megbízott vállalja, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi és iskolaegészségügyi körzet ellátásával kapcsolatos dokumentációt napra készen vezeti, illetve
a szakdolgozó segítségével vezetteti, a betegforgalmi naplóban a feljegyzéseket, a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé pedig a szükséges, kötelező jelentéseket
a Megbízó által biztosított szakdolgozó segítségével határidőre elkészíti. Mindezek
elmulasztásából eredő kárért a Megbízó felé felelősséggel tartozik.
16. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 1. és 2. pontjában
megjelölt tevékenység teljesítése kapcsán tudomására jutott adatokat és információkat
orvosi titokként kezeli.
17. Megbízó e szerződés hatálya alatt a Megbízottnak a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő által a Marcali II. számú gyermek háziorvosi és iskola- egészségügyi
körzet finanszírozására folyósított összegnek az alábbi 18. pont szerint kiszámított
részét az adott hónap 8. munkanapjáig számla kiállítása ellenében 3 munkanapon belül
átutalja a Megbízott által megjelölt bankszámlaszámra.
18. A Megbízó jelen szerződés 1. pontja szerinti időszak tekintetében Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozási összegből a Marcali, Béke u.
26. szám alatti rendelő közüzemi költségei (nevesítve: víz-, áram- és fűtési díj, a
telefon- és internet költség), a szakdolgozó bére és járulékai, a jelen szerződés 10.
pontjában megjelölt költségek, illetve a körzet működtetéséhez szükséges szoftver
használati díj, valamint a helyettesítésre kifizetendő (a helyettesítéssel töltött
munkanapokra jutó) megbízási díj levonását követően utalja át a Megbízott által
kiállított számla ellenében.
19.

A fent nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a Rendelet szabályai az irányadók.

20. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a jelen jogügylet kapcsán felmerült vitás
kérdéseket elsősorban peren kívül kívánják rendezni, azonban ennek meghiúsulása
esetén kikötik a Marcali Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok szerint Kaposvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Kelt, Marcali, 2019. november ….
Dr Sütő László
polgármester
Megbízó
Záradék:

Dr Al Banna Ahmad
egyéni vállalkozó
Megbízott
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Jelen szerződés aláírására Marcali Város Polgármesterét Marcali Város Önkormányzata
Képviselő- testületének 113/2019. (VIII.15.) számú képviselő- testületi határozata hatalmazta
fel.

A Marcali Városi Önkormányzat és a TIHANYI Egészségügyi, Szolgáltató ás Kereskedelmi Betéti
Társaság közötti megbízási- feladatellátási szerződés

MEGBÍZÁSI- FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
iskola- egészségügyi és gyermek háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő
időszaki és átmeneti ellátására
amely létrejött a Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., képviselője:
dr Sütő László polgármester), mint megbízó és a TIHANYI Egészségügyi, Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (Cg. 14-06-305050, 8700 Marcali, Csomós G. u. 25.,
képviselője: dr Darabos Ferencné dr Tihanyi Margit üzletvezetésre jogosult tag) mint
megbízott között területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenység átmeneti
ellátása tárgyában az alábbi feltételekkel.
1. Megbízó megbízza, Megbízott vállalja, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben (a továbbiakban:
Rendelet) rögzítetteknek megfelelően a betöltetlen Marcali II. számú gyermek
háziorvosi és iskola- egészségügyi körzetében 2020. január 1. napjától 2020. december
31. napjáig a helyettesítéssel megbízott helyettesítését –szükség esetén, rövid ideigellátja, továbbá ezen időszakban a rendelkezésre állást biztosítja és kijelenti, hogy
munkájáért szavatosságot vállal.
2. Megbízott tekintetében az e szerződés 1. pontjában megjelölt gyermek háziorvosi
körzetben a gyermek háziorvosi tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel
személyes közreműködőként dr Tihanyi Margit (………..) gyermek háziorvos végzi.
A tevékenység keretében vállalja, hogy az ellátási területen lakó és oda bejelentkezett
0-18 év közötti lakosság gyógyító- megelőző ellátását, a szakmai szabályoknak
megfelelően az 1. pontban megjelölt időszakban a gyermekorvosi körzetet
helyettesítéssel ellátó helyetteseként ellátja a Marcali, Széchenyi u. 17-21. szám alatti
gyermek háziorvosi rendelőben, melyre működési engedéllyel rendelkezik.
3. Megbízó az 1. pontban megjelölt tevékenység végzéséhez a Marcali, Széchenyi u. 1721. szám alatti háziorvosi rendelőt a külön, korábban köttetett szerződésben foglaltak
szerint a Megbízott használatába adta térítésmentesen.
4.

Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében a Megbízott által végzett
tevékenységre felelősségbiztosítást köt, a jelen szerződésben foglaltak szerint a
Marcali, II. számú gyermek háziorvosi körzetre a működési engedély módosítása
iránti eljárást az egészségügyi államigazgatási szervnél a jelen szerződésben
foglaltakra tekintettel haladéktalanul megindítja, illetve a szükséges bejelentéseket
megteszi.

5.

Megbízó és Megbízott kifejezetten rögzítik, hogy a Marcali II. számú gyermek
háziorvosi körzetben a jelen szerződés hatálya alatt végzendő orvosi, szakmai
munkával kapcsolatos kártérítési és egyéb felelősséget Megbízott, illetve személyes
közreműködőjeként dr Darabos Ferencné dr Tihanyi Margit vállalja, megbízott
egyúttal kijelenti, hogy a felelősség vállalásához szükséges, továbbá a megbízási
szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik, a Rendelet 11.
§- ában meghatározott képesítési feltételeknek megfelel, továbbá kötelezettséget vállal
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arra, hogy feladatait a szakmájával kapcsolatosan előírt, biztonsági követelmények
betartásával fogja végezni.
6.

Megbízó és Megbízott rögzítik, hogy harmadik személyek felé a szerződés
tárgykörébe tartozó kérdésekben nyilatkozattételre Megbízott jogosult, illetve
kötelezett.

7.

Jelen szerződés hatálya alatt a Rendeletben foglalt személyi feltételeknek megfelelő
szakdolgozót a Megbízó biztosítja, a szakdolgozóra felelősségbiztosítást köt.

8.

Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy az e szerződés hatálya alatt
végzett tevékenység működési engedélyéhez szükséges tárgyi feltételeket a Marcali,
Széchenyi u. 17-21. szám alatti rendelőben a Megbízott biztosítja. A feladat
ellátásához szükséges egészségügyi felszerelések, gyógyszer- és kötszer készletek
biztosítása a Megbízott feladata és költsége.

9.

Megbízott nyilatkozza, hogy a tárgyi eszközök sterilitásának biztosításához és a
veszélyes hulladék elszállításához szükséges szerződésekkel rendelkezik.

10. Megbízott a feladatellátást a Megbízó előzetes hozzájárulásával más személyes
közreműködővel is biztosíthatja. Személyes közreműködő igénybevétele esetén a
Megbízott és a személyes közreműködő közötti jogok és kötelezettségek tekintetében
a közöttük létrejött szerződés az irányadó.
11. Megbízott akadályoztatása esetén a jelen szerződés 1. pontjában foglalt időszak
tekintetében a helyettesítéséről maga gondoskodik.
12. Megbízott vállalja, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet e szerződés
ellátásával kapcsolatos dokumentációját e szerződés hatálya alatti időszakban napra
készen vezeti a betegforgalmi naplóban a feljegyzéseket, a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő felé pedig a szükséges, kötelező jelentéseket
határidőre elkészíti. Mindezek elmulasztásából eredő kárért a Megbízó felé
felelősséggel tartozik.
13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt
tevékenység teljesítése kapcsán tudomására jutott adatokat és információkat orvosi
titokként kezeli.
14. A Megbízó jelen szerződés 1. pontja szerinti időszak tekintetében a NEAK – tól kapott
finanszírozási összegnek a rövid idejű helyettesítésre, illetve az esetleges
rendelkezésre állással töltött, igazolt, munkanapokra jutó időarányos részét, a Marcali,
Béke u. 26. szám alatti rendelő közüzemi költségei (nevesítve: víz-, áram- és fűtési díj,
a telefon- és internet költség), a szakdolgozó bére és járulékai, illetve a körzet
működtetéséhez szükséges szoftver használati díj időarányos leszámolását követően
teljes egészében átutalja. Megbízó ugyanígy jár el az esetleges rendelkezésre állás
során végzett munka esetén is. A helyettesítésről és a rendelkezésre állási időben
történő munkavégzésről mindezek miatt külön íven nyilvántartást kell vezetni a
teljesítés igazolás érdekében.

A Marcali Városi Önkormányzat és a TIHANYI Egészségügyi, Szolgáltató ás Kereskedelmi Betéti
Társaság közötti megbízási- feladatellátási szerződés

15.

A fent nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény és a Rendelet szabályai az irányadók.

16. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a jelen jogügylet kapcsán felmerült vitás
kérdéseket elsősorban peren kívül kívánják rendezni, azonban ennek meghiúsulása
esetén kikötik a Marcali Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok szerint a Kaposvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Kelt, Marcali, 2019. november …..

Dr Sütő László
polgármester
Megbízó

Dr Darabos Ferencné dr Tihanyi Margit
képviseletre jogosult
TIHANYI Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Megbízott

Záradék:
Jelen szerződés aláírására Marcali Város Polgármesterét Marcali Város Önkormányzata
Képviselő- testületének ………/2019. (XI.21.) számú képviselő- testületi határozata
hatalmazta fel.

