ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
egységes szerkezetben 2013. május 1-től
Amely létrejött egyrészről L & V Pharmadent Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
(képviselő: Dr. Lukács Levente fogszakorvos) 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 33-35. sz.
III/14. szám alatti gazdasági társaság – mint fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltató, másrészről Rédics Község Önkormányzata (képv.: Tóth Lajos alpolgármester)
Rédics, Vasút u. 10., Baglad Község Önkormányzata (képv.: Lóránt Beáta polgármester)
Baglad, Csillag körút 39., Belsősárd Község Önkormányzata (képv.: Vida József
polgármester) Belsősárd, Petőfi u. 18., Bödeháza Község Önkormányzata (képv.: Büki
László polgármester) Bödeháza, Kossuth u. 27., Gáborjánháza Község Önkormányzata
(képv.: Szekeres István polgármester) Gáborjánháza, Béke u. 2., Gosztola Község
Önkormányzata (képv.: Balogh Ferenc polgármester) Gosztola, Bánffy M. tér. 1.,
Külsősárd Község Önkormányzata (képv.: Gasparics Győző Sándor polgármester)
Külsősárd, Kossuth u. 18., Lendvadedes Község Önkormányzata (képv.: Szabadi Tamás
polgármester) Lendvadedes, Kossuth u. 3., Lendvajakabfa Község Önkormányzata (képv.:
Zsupán László polgármester) Lendvajakabfa, Kossuth u. 38., Resznek Község
Önkormányzata (képv.: Kercsmár István polgármester) Resznek, Béke tér 13., Szijártóháza
Község Önkormányzata (képv.: Végi József polgármester) Szijártóháza, József A. u. 1/A. és
Zalaszombatfa Község Önkormányzata (képv.: Tüske Béla polgármester) Zalaszombatfa,
Petőfi u. 2. (a továbbiakban: Önkormányzatok) – mint a fogorvosi körzetet alkotó
önkormányzatok között az alábbi feltételek szerint:
1.) Rédics, Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes,
Lendvajakabfa, Resznek, Szijártóháza és Zalaszombatfa községek teljes közigazgatási
területe egy fogorvosi körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: Rédics, Béke u. 2/a.
szám alatti fogorvosi rendelő. Önkormányzatok megbízzák az „L & V Pharmadent” BTt, hogy területi ellátási kötelezettséggel biztosítsa a körzetben a fogorvosi alapellátást
(ideértve az iskolafogászati ellátást is). A személyes ellátásra kötelezett fogorvos Dr.
Lukács Levente. A fogorvos szakmai munkáját a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységekről szóló mindenkori hatályos jogszabály alapján köteles ellátni.
A fogorvos köteles a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott megfelelő
képesítésű szakdolgozót alkalmazni. A szolgáltató fogorvos a maga és alkalmazottai
helyettesítéséről (ideértve a helyettesítés pénzügyi feltételeit is) maga köteles
gondoskodni. A fogorvosi ügyeleti ellátásról a fogorvosi körzetet alkotó
önkormányzatok más szolgáltatóval kötött ellátási szerződés keretében gondoskodnak,
az „L & V Pharmadent” BT.” feladata az ügyeleti ellátás rendjének a fogorvosi
rendelőben történő közzététele.
2.)1 A fogászati ellátás biztosítására a Rédics, Béke u. 2/A. szám alatti fogorvosi rendelőben
kerül sor az alábbi részletezés szerint:
Rendelési idő:
Kedd:
12,00
18,00
Szerda:
08,00
14,00
Péntek:
12,00
16,00
3.)

1

A fogorvosi rendelő épülete Rédics Község Önkormányzata és Külsősárd Község
Önkormányzata osztatlan tulajdonát képezi. A tulajdonosokat terhelik a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben a bérbeadóra előírt kötelezettségek.
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4.)

Megbízott nyilatkozik arról, hogy
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
b) pont szerint átlátható szervezetnek minősül,
- az önkormányzat által előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket teljesíti,
- az átengedett nemzeti (önkormányzati) vagyont a szerződési előírásoknak és
a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási
célnak megfelelően (kizárólag egészségügyi alapellátás céljára) használja,
- az önkormányzati vagyon hasznosításában - a hasznosítóval közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag
természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

5.)

A fogorvosi rendelőben felmerülő vezetékes telefon, villany, víz, szennyvíz és gáz
díjának (az alapdíjnak és a fogyasztás után fizetendő díjnak) 100 %-a, továbbá a
Rédics Község Önkormányzata által kifizetett egyéb díjak (pl. biztosítás,
karbantartás) 100 %-a a tárgyévet megelőző év január 1-i állandó népességszám
arányában Önkormányzatokat terheli. A fogorvosi rendelő épületére Rédics Község
Önkormányzata köt biztosítást. A rendelőben lévő vagyontárgyakra a vagyontárgy
tulajdonosa (az Önkormányzatok közös tulajdonát képező vagyontárgyra Rédics
Község Önkormányzata) köt biztosítást. A fogorvosi rendelő működési területéhez
tartozó önkormányzatok a feladat ellátásához külön megállapodásban foglalt
feltételek szerint támogatást nyújthatnak.

6.) Az „L & V Pharmadent” BT-t megilleti
- a Társadalombiztosítástól a fogorvosi ellátás finanszírozására kapott támogatás,
- a térítésköteles ellátások térítési díja.
7.) Ezen szerződés 2013. január 1-jén lép hatályba, határozatlan időtartamra érvényes. A
szerződés hat hónapos felmondási idővel bármely fél részéről felmondható.
Megbízók a szerződést indoklással felmondják, ha
- a Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
- a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szerződésben vállalt fogorvosi szolgáltatást
folyamatosan teljesíteni.
8.) Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár esetén a Megbízók
kártalanítási kötelezettséggel tartoznak, melynek összege a körzetből kikerült lélekszám
után a körzetmódosítás időpontját követő egy évre számított (kieső) finanszírozás
összege. A kártalanítás ütemezése a TB finanszírozás ütemezéséhez igazodik, végső
határideje a körzetmódosítás hatálybalépését követő egy év.
9.) Ezen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg szerződő felek közös megegyezéssel
megszüntetik a Rédicsen, 2005. december 30-án kötött ellátási szerződést, valamint
annak Rédicsen, 2007. december 29-én kelt 1. számú kiegészítését és Rédicsen 2011.
május 24-én kelt 2. számú kiegészítését.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

