A határozati javaslat 2. melléklete
FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Képviseli: Dr. Papp László polgármester
Adóazonosító száma: 15735588-2-09
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 745147
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 735584
mint Feladatátadó (a továbbiakban: Feladatátadó),
másrészről
Név: Debreceni Egyetem
Székhelye: 4033 Debrecen, Egyetem tér 1.
Képviseli: Dr. Szilvássy Zoltán rektor
Adószáma: 15329750-4-09
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 230209
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329750
mint Feladatátvállaló (a továbbiakban: Feladatátvállaló),
- együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban együtt: Felek) - között az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint:
Előzmények
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
13. § (1) bekezdés 4. pontja értelmében a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás és az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatásokról való gondoskodás kötelezettsége.
A Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások
ellátására szerződést köthet jogi személlyel.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapell. tv.) 5. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi ügyeleti ellátás, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás.
A Feladatátadó a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási feladatairól a területi ellátási
kötelezettséggel működő 83 háziorvossal, 42 házi gyermekorvossal, 49 fogorvossal kötött feladat-ellátási
szerződés által gondoskodik.
A Feladatátadó az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátást, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátást a Feladatátvállaló egészségügyi
szolgáltatója által kívánja biztosítani a …./2019. (III. 28.) önkormányzati határozat alapján.
1. A szerződés tárgya, teljesítés
1.1. A Feladatátadó megbízza Feladatátvállalót Debrecen közigazgatási területén
a) az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátás,valamint

b) a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás megszervezésével.
1.2. A Feladatátvállaló az 1.1. pont szerinti feladatot elvállalja. A Feladatátvállaló tevékenysége
végrehajtása során közreműködőt igénybe vehet azzal, hogy a közreműködői szerződésben a jelen
szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek érvényre jutását a Feladatátvállaló köteles biztosítani. A
Feladatátadó csak a Feladatátvállalóval áll szerződéses kapcsolatban, a közreműködővel nem.
1.3. A Feladatátvállaló kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez rendelkezik a szükséges összes hatósági
és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges – a hatályos
vonatkozó jogszabályok szerinti – feltételekkel.
1.4. A Feladatátvállaló felel azért, hogy a tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére irányadó
jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat.
1.5. A Feladatátvállaló vezeti a feladatellátás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat.
1.6. A Feladatátvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1. pont szerinti feladatok teljesítéséről minden
év december 31. napjáig írásos szakmai beszámolót készít a Feladatátadó részére, mely tartalmazza
legalább az alábbiakat: finanszírozási kimutatás, betegforgalmi adatok, egyéb tevékenység.
1.7. A Feladatátvállaló felel minden olyan kárért, amely a jelen szerződésben vagy jogszabályban
meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered. A Feladatátvállaló kizárólagosan felelős minden
olyan kárért, melyet a közreműködő a Feladatátadónak, illetve más harmadik személynek okozott. A
Feladatátvállaló a közreműködő által okozott károkért köteles helytállni, illetve a Feladatátadót
mentesíteni minden kárigény követelés alól, amelyek az okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A
Feladatátvállaló köteles megfizetni a Feladatátadó számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb
költséget, amelyet a Feladatátadóra a Feladatátvállaló magatartása vagy mulasztása miatt szabtak ki.
1.8. A Feladatátvállaló vállalja, hogy az 1.1. pont szerinti feladat ellátásához biztosítja a személyi és tárgyi
feltételeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint.
1.9. A Feladatátadó a Feladatátvállaló tevékenységét – jelen szerződés alapján történő teljesítéssel
összefüggésben – bármikor jogosult ellenőrizni.
1.10. A Felek megállapodnak abban, hogy ha a jelen szerződés teljesítése során a Feladatátvállaló olyan
akadályba ütközik, amely meggátolja feladatai teljesítését, erről haladéktalanul köteles a Feladatátadót
értesíteni. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát.
2. A szerződés hatályba lépése, időtartama

Jelen szerződés
a) az 1.1. a) pont szerinti feladatok ellátása tekintetében 2019. április 1. napján,
b) az 1.1. b) pont szerinti feladatok ellátása tekintetében 2019. július 1. napján
lép hatályba és határozatlan időre jön létre.
3. Finanszírozás
3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatokra a Feladatátvállaló
egészségügyi szolgáltatója finanszírozási szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. A
finanszírozási díjból fedezi az 1.1 pont szerinti feladatok költségeit, működési kiadásait. A finanszírozási
szerződés megkötéséhez a Feladatátadó jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
3.2. A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1)
bekezdés c) pontja alapján a tevékenység mentes az áfa alól.
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3.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a 3.1. pontban foglalt finanszírozási díj a Feladatátvállaló által a
jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi tevékenysége ellenértékét tartalmazza, így ezen túlmenően
semmilyen jogcímen nem jogosult a Feladatátadótól további díj vagy költségtérítés igénylésére.
4. A Felek kapcsolattartása
4.1. A Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni, melynek biztosítása
érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatosan kapcsolatot tartanak.
A Felek kijelölt kapcsolattartói:
A Feladatátadó részéről:
Név: Dr. Széles Diána
Elérhetősége: szeles.diana@ph.debrecen.hu
A Feladatátvállaló részéről:
Név: Dr. Berényi Ervin
Elérhetősége: eberenyi@med.unideb.hu
4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail,
levél) kommunikálnak egymással. Amennyiben sürgősségre, személyes jelenlétre vagy valamely más
körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű, a Felek szóban is
kommunikálhatnak. A szóbeli közlésnek a jogosultságok és kötelezettségek tekintetében lényeges részeit
azonban ebben az esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.
4.3. A Feladatátvállaló köteles a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan a Feladatátadó rendelkezésére
állni az 1.1 pont szerinti feladatok ellátására vonatkozóan.
4.4. A Feladatátvállalónak jelen szerződés teljesítése során a Feladatátadó érdekeinek, valamint a
Feladatátadó utasításának megfelelően kell eljárnia. A Feladatátvállaló köteles a Feladatátadót
figyelmeztetni, ha álláspontja szerint jogszerűtlen, célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, vagy ha az
utasítás betartása a megbízás határidőre való teljesítését veszélyezteti. A Feladatátvállaló a Feladatátadó
utasításától akkor térhet el, ha ezt a Feladatátadó érdeke feltétlenül megköveteli és a Feladatátadó előzetes
értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Feladatátadót késedelem nélkül értesíteni kell.
4.5. A Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítése során a birtokukba jutott információkat nem
hozzák nyilvánosságra, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját bizalmas
információik védelme és megtartása érdekében. A titoktartási kötelezettség teljes mértékű, mindenre
kiterjedő és időben korlátlan. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok
valamelyikét.
4.6. A Feladatátvállaló köteles haladéktalanul jelenteni a Feladatátadó kapcsolattartójának, ha a
feladatellátás során bármilyen jellegű problémát észlel. Ennek elmulasztásáért minden felelősség a
Feladatátvállalót terheli.
5. A szerződés megszűnése, megszüntetése
5.1. A Felek bármelyike jogosult a jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani a
másik fél szerződésszegése esetén. Erre csak azt követően kerülhet sor, ha a szerződésszegő fél a
szerződésszegés részleteit tartalmazó, az orvoslásra írásban felszólító értesítés kézhezvételét követően - az
értesítésben meghatározott határidőig - nem orvosolja a szerződésszegést. A felmondási idő alatt a
Feladatátvállaló köteles a szerződésben vállalt feladatait folyamatosan teljesíteni.
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5.2. A Felek szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:
a) A Feladatátvállaló szerződésszegésének minősül:
 a Feladatátadó utasításának jogellenes megszegése, figyelmen kívül hagyása,
 tevékenysége során megszegi az egészségügyi tevékenység végzését szabályozó
jogszabályokat.
b) A Feladatátadó súlyos szerződésszegésének minősül az együttműködési kötelezettségének
súlyos megszegése, amelynek a következtében a Feladatátvállaló feladatainak teljesítése
lehetetlenné vagy számottevően nehezebbé válik.
5.3. A Feladatátadó jogosult elállni a szerződéstől vagy megszüntetni azt, ha a szerződéskötést követően
Feladatátvállaló megszüntetésére irányuló eljárás indul. A Feladatátvállaló köteles az eljárás
megindulásáról a Feladatátadót írásban haladéktalanul értesíteni.
5.4. Jelen szerződés közös megegyezéssel írásban szüntethető meg.
5.5. A Feladatátvállaló képviselője nyilatkozik, hogy a Feladatátvállaló a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
A Feladatátvállaló képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni a Feladatátadót, ha az átlátható
szervezetre vonatkozó feltételeknek a Feladatátvállaló már nem felel meg.
A Feladatátadó jogosult az átláthatósági nyilatkozat alapján tudomására jutott adatokat a követelésekre
vonatkozó elévülési ideig kezelni.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a Feladatátvállaló konkrét tevékenységei során
bekövetkezett eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket Felek megpróbálják békés úton, egymás között
rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő vita tekintetében Felek kikötik a perre hatáskörrel
bíró, debreceni székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét.
6.2. A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint
az egyéb, az egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó szabályozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
6.3. Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 2 db eredeti
példány a Feladatátadót, 4 db eredeti példány pedig a Feladatátvállalót illeti meg.
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés teljes körűen és egybehangzóan, valamint
helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses
akaratukat, amely a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik.
DDebrecen, 2019. ….. ….
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