FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Egészségügyi szolgáltatás,
ORVOSI ÜGYELETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
amely
létrejött
egyrészről
......................
Önkormányzat,
.........................
(képviseletében:............polgármester (a továbbiakban megbízó) megbízó, mint az
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv,
másrészről Dr. Szakál és Társa Bt., 5600. Békéscsaba, Görbe u. 20/2. adószáma: 22297622-104, képviseletében: dr. Szakál Angéla megbízott (a továbbiakban megbízott), mint
egészségügyi szolgáltató között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. A megbízó megbízza a megbízottat a hatályos jogszabályok alapján, az egészségügyi
alapellátás körébe tartozó központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával saját
közigazgatási területe vonatkozásában az alábbiak szerint:
2. A megbízó településére vonatkozó jelenleg hatályos, a Dél-Békési Ügyelet
Önkormányzati Társulás és a Sani-Med-Trans Kft. között 2006. február 14. napján
létrejött egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt változatlan
feltételek mellett a megbízott vállalja biztosítani és biztosítja a központi orvosi
ügyeleti ellátást 2015. február elsejétől 2015. március 31-ig.
3. Megbízó számára elengedhetetlenül fontos, hogy lakosai orvosi ügyeleti ellátása
folyamatos és szakszerű legyen, ezért az ügyeleti együttműködésben résztvevő
önkormányzatokkal egyetértésben az orvosi ügyeleti szolgáltató kiválasztására eljárást
kíván indítani, mely eljárás befejezéséig a megbízott-tal kötött ezen szerződés alapján
biztosítja az ellátást.
4. A központi orvosi ügyelet ellátása kiterjed az abban résztvevő települések
közigazgatási területére, területi ellátási kötelezettséggel.
5. A központi orvosi ügyeletben résztvevő települések a következők:
Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kevermes, Kunágota, Kisdombegyház,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezőhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka.
6. A megbízott a megbízást elfogadja és annak teljesítését vállalja. A megbízott köteles a
megbízást a hatályos jogszabályokban, az egészségügyi szakmai szabályokban
meghatározott módon és színvonalon, az orvosokra és az egészségügyi dolgozókra
vonatkozó etikai normák szerint teljesíteni.
7. A megbízott kijelenti, hogy a központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátásához
szükséges jogszabályban előírt hatósági és egyéb engedélyekkel rendelkezik vagy
azokat a feladat ellátásához beszerzi, folyamatosan biztosítja, hogy a tevékenységet az
előírt szakmai képesítéssel és tudással rendelkező személy lássa el, aki rendelkezik a
tevékenységhez szükséges felelősségbiztosítással.

Kelt: 2014. december

________________________
Megbízó polgármester

_____________________________
Megbízott szolgáltató

