A határozati javaslat 1. melléklete
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen,
Piac u. 20.; képviseli: Dr. Papp László polgármester) ( a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen Egyetem tér 1.; képviseli: Dr. Szilvássy
Zoltán rektor) (a továbbiakban: Egyetem), mint egészségügyi szolgáltató – együttes említésük esetén
Felek – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
I.
Előzmények
Felek rögzítik, hogy a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (a továbbiakban: Rendelőintézet) és az
Önkormányzat a 257/2013. (XII. 19.) határozat alapján határozatlan időre megállapodást kötöttek
egészségügyi alapellátás nyújtására (a továbbiakban: Megállapodás).
A Rendelőintézet 2017. július 1. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2)(3) bekezdésében foglaltak szerint beolvadt az Egyetembe. A beolvadással az Egyetem a Rendelőintézet
általános jogutódja lett, ezért a Felek a Megállapodást felülvizsgálták és azt 2019. március 29. napjával
alábbiak szerint módosítják.
II.
A Megállapodás módosítása
1.) A Megállapodás 1. és 8. pontja hatályát veszti.
2.) A Megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.
§ (1) bekezdése alapján egészségügyi alapellátás körében az Önkormányzat gondoskodik a háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról.
Felek megállapodnak, hogy ezen feladatok közül az Egyetem jelen megállapodás alapján ellátja
2.1. 2019. március 31-ig tartó határozott időtartamra az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi ügyeleti ellátást;
2.2. 2019. június 30-ig tartó határozott időtartamra
a) a védőnői ellátást,
b) az iskola-egészségügyi ellátást (beleértve az óvoda-egészségügyet, valamint a gyermek- és
iskolafogászatot is),
c) az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást.
A Felek rögzítik, hogy az Egyetem jelen megállapodásba foglalt feladat ellátásának szakmai kereteit a
mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásai szerint, a folyamatos és biztonságos
betegellátás és a betegellátási érdek figyelembevételével, a működési engedélye és finanszírozási
szerződése által körülhatároltak szerint maga határozza meg. Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy
az egészségügyi tevékenységet a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és szakmai előírásoknak
megfelelően, a 3. pontban rögzített további feltételekkel összhangban, illetve mértékben végzi. A fogászati
ügyeleti ellátás maradéktalan biztosíthatósága érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy a vele fogászati
alapellátás nyújtására szerződő partnerekkel a szerződést olyan tartalommal köti meg, amelyben a

szerződő partner kötelezettséget vállal a fogászati ügyeleti tevékenységben való részvételre, a
Egyetemmel kötött külön megállapodás szerint.”
3.) A Megállapodás
a) bevezető részében a „Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (székhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla
út 2-26., törzsszáma: 813804, adószáma: 15813808-2-09, képviseli Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató, a
továbbiakban: Rendelőintézet)” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen
Egyetem tér 1.; képviseli: Dr. Szilvássy Zoltán rektor) (a továbbiakban: Egyetem)” szövegrész,
b) 3., 4., 5., 6. pontjában a „Rendelőintézet” szövegrész helyébe „Egyetem” szövegrész,
b) 3., 4., 6. pontjában a „Rendelőintézetet” szövegrész helyébe „Egyetemet” szövegrész,
c) 3. pontjában a „Rendelőintézettel” szövegrész helyébe „Egyetemmel” szövegrész,
d) 6. pontjában a „Rendelőintézetnek” szövegrész helyébe „Egyetemnek” szövegrész
lép.
4.) A Felek a Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal
hatályban tartják.
A Felek a Megállapodás módosítását a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal
egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
A Megállapodás jelen módosítása 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés
2 db eredeti példánya az Önkormányzatot és 2 db eredeti példánya pedig az Egyetemet illeti meg.
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