Előterjesztés
a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási
kötelezettséggel történő ellátására

Tisztelt Polgármester Úr!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
4. pontja alapján az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatok.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. március 31. napján helyettesítési szerződést kötött
(a továbbiakban: szerződés) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 5.
§ (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján Fülöpné dr. Szalóczi Tíra E.V. háziorvossal
a Sátoraljaújhely város területén területi ellátási kötelezettséggel működő IV. számú felnőtt
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására 2021. április 1. napjától 2021. június 30.
napjáig.
Tekintettel arra, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet jelenleg is betöltetlen, szükséges a
feladatellátást a továbbiakban is helyettesítés útján biztosítani. Dr. Kemecsei Miklós háziorvos,
a Premedic Kft. tagja (3980 Sátoraljaújhely, Oremus utca 16. adószám: 11389855-1-05)
vállalja, hogy 2021. július 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig ellátja a IV. számú felnőtt
háziorvosi körzet háziorvosi feladatait.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel bevezetett különleges
jogrend miatt a polgármester gyakorolja a települési önkormányzat képviselő-testületének
feladat és hatáskörét.
Ez alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy az egészségügyi alapellátás folyamatos
biztosítása érdekében hozza meg az előterjesztés szerinti döntést.

Sátoraljaújhely, 2021. június 14.

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.
aljegyző
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Határozati javaslat:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021. (…….) határozata
a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel
történő ellátásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot
hoztam:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a területi ellátási kötelezettséggel bíró IV. számú felnőtt
háziorvosi körzet ellátását 2021. július 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig
helyettesítéssel biztosítja. A helyettesítés biztosítására Premedic Kft.-vel (3980,
Sátoraljaújhely, Oremus utca 16., adószám: 11389855-1-05) helyettesítési szerződést köt. A
Kft., dr. Kemecsei Miklós háziorvos útján látja el az egészségügyi ellátást.
Felhívom az aljegyzőt a helyettesítési szerződés előkészítésére, valamint a működési engedély
valamint a finanszírozás biztosítása érdekében szükséges dokumentumok előkészítésére,
továbbá a szerződések egy-egy példányát a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
részére küldje meg.
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (VI….) határozatának
melléklete:

Helyettesítési szerződés
Amely létrejött egyrészről a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviseletében eljáró
Szamosvölgyi Péter polgármester
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Adószám: 15726504-2-05
továbbiakban, mint Megbízó
valamint,
Premedic Kft.
Képviseletében: dr. Kemecsei Miklós
Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Oremus utca 16.
Adószám: 11389855-1-05
Cégjegyzékszám: 05-09-005007
Bankszámlaszám: 12039807-01463124-00100008 Raiffeisen Bank
Működési engedély szám: 258-2/2004.
Személyes ellátásra kötelezett orvos neve: Dr. Kemecsei Miklós
Orvosi működési nyilvántartási száma: 41196
Pecsétszám: 41196
továbbiakban, mint Megbízott között az alábbi feltételekkel:
1.
A Megbízó 2021. július 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig helyettesítési
feladatok ellátására megbízást ad a Megbízottnak Sátoraljaújhely város területén
területi ellátási kötelezettséggel működő IV. számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosi feladatainak ellátására.
2.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi alapellátást dr.
Kemecsei Miklós háziorvos útján látja el, aki rendelkezik orvosi
felelősségbiztosítással, kamarai tagsággal, és a hatályban lévő jogszabályok, normák
előírásainak megfelel.
3.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt működési
területen a 4/2000.(11.25.) EüM. rendeletben foglalt és egyéb szakmai szabályoknak
megfelelően folyamatosan gondoskodik a működési területen lakó biztosítottak felnőtt
háziorvosi alapellátásról, vállalja, hogy a rászorulók részére sürgősségi ellátást
biztosít.
4.
A Megbízottat a megbízásért napi bruttó 33.000 Ft, azaz harmincháromezer
forint díjazás illeti meg. A helyettesítési díjat a Megbízott által kiállított számla alapján
a Megbízó a fent megjelölt számlaszámra teljesíti havonta.
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1.
A Megbízott távolléte esetén a helyettesítő orvos személyéről a Megbízott
gondoskodik. Megbízott a helyettesítő orvosokként dr. Holhos Mária és Fülöpné dr.
Szalóczi Tira jelöli meg. A helyettesítő orvos díját az általa kiállított számla alapján a
Megbízott átutalással teljesíti.
2.
Megbízott a IV. számú felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó alapellátási
feladatokat a Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14. szám alatti rendelőben, továbbá a
Felsőberecki, Alsóberecki településen és Széphalom településrészen biztosított
rendelőkben látja el jelen szerződés 1. függeléke szerint.
3.
A háziorvosi körzet feladatainak ellátása céljából Megbízó a megbízás
időtartamára 1 fő szakképzett személyt biztosít. Ennek költségei Megbízót terhelik.
4.
A Megbízott a 4. pontban foglalt díjazás ellenében biztosítja a háziorvosi
alapellátás biztosításához szükséges rendelőt, felszerelési tárgyakkal, eszközökkel
együtt.
5.
A felek rögzítik, hogy az orvosi rendelő és helyiségek működési, valamint
valamennyi járulékos és fogyóeszközök költségei a Megbízót terhelik, de ennek
költsége beépül a megbízási díjba.
6.
A Megbízott gondoskodik Alsóberecki, Felsőberecki és Széphalom orvosi
rendelőinek rendeltetésszerű használatáról, jelzi a meghibásodásokat, őrzi a rendelő
és a hozzá tartozó helységek állagát.
7.
A szerződő felek jelen szerződést közös akarattal, kölcsönösen elfogadott
határidővel felbonthatják, a szerződés által érintett felnőtt háziorvosi alapellátás
folyamatos biztosítása és a szerződéssel érintett jogok, kötelezettségek körültekintő
érvényesítése mellett.
8.
A szerződés felbontását, módosítását bármelyik fél, az alapos indokok
közlésével írásban kezdeményezheti, 30 napos felmondási idővel. Ilyenkor az
egyeztetést az indok közlésétől számított 30 napon belül le kell folytatni.
9.
Szerződő felek jelen szerződést akkor is módosíthatják, ha a szerződés
teljesítése során a jelen szerződés megkötésekor előre nem látható körülmények
következnek be (jogszabályváltozás, stb.). Erről a felek kötelesek egymást tájékoztatni
és megkísérelni a szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, pl. ha 6
hónapon belül értékesítésre kerül a praxis.
10.
Rendkívüli felmondásnak van helye, amennyiben valamelyik fél a jelen
szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyos mértékben megszegi.
11.
A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges
vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik, 30 napos határidővel.
Eredménytelenség esetén a Sátoraljaújhelyi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét
határozzák meg.
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12.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítését érintő
bármilyen rendkívüli körülmény felmerülése esetén köteles kölcsönösen
együttműködve a jóhiszeműség, tisztesség, polgári jogi alapelvi követelményeknek
megfelelően eljárni.
13.
Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
törvénykönyv, a 2000. évi II. törvény, a 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet, a
4/2000.(11.25.) EüM rendelet ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírják.
Sátoraljaújhely, 2021. június …...

dr. Kemecsei Miklós
Premedic Kft. ügyvezetője
Megbízott

l.

Szamosvölgyi Péter
polgármester
Megbízó

számú függelék:

Megbízott a IV. számú felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó alapellátási feladatokat a
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14. szám alatti rendelőben, továbbá, Felsőberecki, Alsóberecki
településen és Széphalom településrészen biztosított rendelőkben látja el az alábbiak szerint:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

11.00-13.00 óra között (2 óra)
09.00-11.00 óra között (2 óra)
12.15-13.15 óra között (1 óra) Széphalom
13.30-14.30 óra között (1 óra) Alsóberecki
14.45-15.45 óra között(1 óra) Felsőberecki
09.00-11.00 óra között (2 óra)
10.00-11.00 óra között (1 óra)

Rendelkezésre állási idő: hétfőtől-péntekig: 8:00-16:00 óráig, a rendelési időn kívüli idő.

