Feladat-ellátási szerződés

amely létrejött egyrészről Borzavár Községi Önkormányzat (székhely: 8428, Borzavár, Fő u. 43., képviseletében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester, adószám: 15734109-1-19, MÁK nyilvántartási törzsszám: 428930,  statisztikai számjel: 15734109-8411-321-19) továbbiakban, mint egészségügyi közszolgáltatást ellátó szerv ( Megbízó),
másrészről MIN-DENT 2003 Bt. ( székhely: 8200 Veszprém Kupa utca 6., képviselő: Dr. Demény Kamilla Ágnes, adószáma: 21874541-1-19, cégjegyzékszám: 19-06-507498, praxis azonosító: ….....) továbbiakban, mint Megbízott között /továbbiakban együtt: Szerződő Felek/ fogszabályozási szakellátás feladat-ellátása tárgyában, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A fogszabályozási szakellátást a MIN -DENT 2003 Bt. képviseletében kizárólag Dr. Demény Kamilla Ágnes fogszabályzó szakorvos láthatja el (működési nyilvántartási szám: 60362 szakvizsgaszám: 997/2007)
2. A Megbízott vállalja, hogy a fogszabályozási szakellátást heti 15 óra időtartamban folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt színvonalon nyújtja, valamint vállalja, hogy a fogszabályozási szakellátás nyújtásához saját költségén biztosítja a személyi és a tárgyi feltételeket a Zirc, Reguly A. utca 4. szám alatti fióktelephelyén lévő saját tulajdonú rendelőben, amelyre működési engedéllyel rendelkezik.
3. A Megbízott saját költségén gondoskodik a fogszabályozási szakellátáshoz szükséges eszközök működőképes rendelkezésre állásáról, anyag és eszközellátásról.
4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás 1. számú függelékében rögzítik a hatályos rendelési időket, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével együtt. A függelék naprakészen tartása végett a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a változásokat a Megbízónak bejelenti a jogerős működési engedély benyújtásával. A Megbízó a bejelentés alapján a függeléket haladéktalanul módosítja.
Megbízott vállalja az előírt rendelési idő betartását, vállalja továbbá, hogy a rendelési idő változását előzetesen egyezteti az Önkormányzattal.
5. A Megbízott a fogszabályozási szakellátás teljesítésének akadályoztatása, szabadsága, betegsége esetén - jelentési kötelezettségének teljesítése mellett - köteles a szükséges képesítéssel és engedéllyel rendelkező helyettesítésről gondoskodni és fedezni az azzal kapcsolatos költségeket.
6. A Megbízott vállalja, hogy a fogszabályozási szakellátással kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációt elkészíti, jelentési kötelezettségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé határidőben teljesíti.
7. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljes időtartamára rendelkezik a jogszabályokban meghatározott felelősségbiztosítási szerződéssel, bemutatja az Önkormányzatnak a közreműködői tevékenységre vonatkozó működési engedélyt.
8. A fogszabályozási szakellátás finanszírozására a Megbízott finanszírozási szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával, aki a mindenkor hatályos finanszírozást a közreműködő bankszámlájára utalja. A Megbízott az e pontban foglalt finanszírozáson felül más költségtérítésre, egyéb anyagi juttatásra nem jogosult.
9. Szerződő Felek a jelen szerződés időtartama alatt kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, a szerződéssel kapcsolatos vitáikat tárgyalásos úton kísérelik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Zirci Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
10. Megbízott köteles az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala Veszprém Megyei Iroda és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetével a jelen szerződés időtartama alatt együttműködni, a fogszabályozási szakellátással kapcsolatos információkat részükre megadni az általuk végzett ellenőrzések során.
11. Jelen szerződés felmondása Szerződő Felek részéről 30 napos felmondási határidővel történhet. A szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondásának van helye súlyos szerződésszegés esetén. Ilyen esetnek minősül különösen, ha a Megbízott figyelmeztetés ellenére nem tartja be a rendelési időt, súlyos etikai vétséget követ el, vagy működési engedélyét visszavonják.
12. Jelen szerződés a Megbízott nevére szóló egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély létrejöttének napján lép hatályba.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
14. Jelen szerződést a Szerződő Felek kölcsönösen egyhangúan értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Borzavár, 2013…………….

............................................ 			.................................................
Megbízó 					Megbízott
Borzavár Községi Önkormányzat 			Dr. Demény Kamilla Ágnes
képviseli Dócziné Belecz Ágnes polgármester 

A kötelezettség vállalással egyetért:                 
	
					                        Sümegi Attila		
						 	  jegyző


számú függelék:

Személyes ellátásra köteles orvos: 
Dr. Demény Kamilla Ágnes fogszabályzó szakorvos (működési nyilvántartási szám: 60362 szakvizsgaszám: 997/2007)

A fogszabályzás rendelési ideje:

Kedd: 10-19 óráig
Szerda: 8-14 óráig.


