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Melléklet a 39/2017. számú Képviselő-testületi határozathoz 

Vállalkozási szerződés 
 

 
amely létrejött egyrészről   
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1, 
adószáma: 15724904-2-03, statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03, PIR: 724902, 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester)  mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) 
 
másrészről 
EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  ( Képviselője: Rédei József ügyvezető  Cg: 01-09873304,  
adószám:13789581-2-41, székhely, 1131 Budapest, Topolya utca 4-8, vállalkozó ( 
továbbiakban: Vállalkozó )  
 
együttesen:  Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
 
1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2016. december 13.  napján közbeszerzési eljárást indított 

a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont  alapján „Kiskunhalas és hat (6) környező település 
közigazgatási területét érintően alapellátási központi felnőtt háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyeleti szolgálat működtetése Kiskunhalasi telephellyel „  tárgyában.  
 
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatot / ajánlatokat  megvizsgálta, és 
döntését az elbírálást követően 2017. január 17. .napján kihirdette.   
Vállalkozó ezen közbeszerzési eljárás nyertese.  
A Vállalkozó jelen szerződés alapján a vállalkozói tevékenységgel elérhető eredmény 
megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. 
A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás azonban nem 
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a 
megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a 
megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, 
ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 
 
A teljesítés vállalási összege: 1.928.000  Ft/hó , mely összeg a vállalkozó által megkötött 
OEP finanszírozás felett – az ellátott települések OEP finanszírozásán kívüli támogatási 
összegét jelenti.  
 

2. Megrendelő jelen szerződéssel, a jelen szerződés aláírását követő  30 hónap  határozott 
időtartamra  megrendeli Vállalkozótól  

 
Kiskunhalas központtal Kiskunhalas, Balotaszállás, Harkakötöny, Kisszállás, 

Kunfehértó, Pírtó és Zsana  önkormányzat illetékességi területére 
 

kiterjedően a  teljes körű (gyermek és felnőtt) ellátását,  a központi háziorvosi ügyeleti 
rendszer működtetését oly módon, hogy a Vállalkozó a feladat ellátását Kiskunhalasi 
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központtal látja el az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi 
előírások, a szakmai és etikai követelmények alapján.  
Vállalkozó kötelezettsége a szükséges működési engedély megszerzése, s azt követően a 
finanszírozási szerződés megkötése. 
 
Vállalkozó tevékenységét a feladatellátásban résztvevő önkormányzatokkal megkötött 
feladat átadási-átvállalási szerződés, érvényes működési engedély és megkötött 
finanszírozási szerződés birtokában kezdheti meg, s ennek következtében a 
tevékenységének megkezdésétől számított 30 hónapra vonatkozik jelen szerződés 
teljesítési hatálya.  
 
Az érintett lakossági létszám: ( KSH 2015. 12.31. állapot szerint, mely a népesség 
számának  alakulásával változhat. ) 

 
 

 

 

Vállalkozó a központi orvosi ügyeleti szolgálatot munkanapokon a nappali rendelések 
befejezése után 16. 00 órától másnap reggel 08.00 óráig, illetve heti pihenőnapokon, 
munkaszüneti napokon, ünnepnapokon 08.00 órától másnap 08.00 óráig teljes 24 órában 
látja el.  
A Vállalkozónak a felnőtt háziorvosi ügyeletek ellátása alatt minimálisan  1 ( egy ) orvosi 
státuszt, 1 ( egy ) ápoló asszisztensi státuszt, 1 ( egy )  gépjárművezetői státuszt; a 
gyermekorvosi ügyeletek ellátása során 1 ( egy ) orvosi státuszt, 1 ( egy ) ápoló 
asszisztensi státuszt kell biztosítania, s fenntartania.  

 
A Központi háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozásának elsődleges forrása az OEP általi 
finanszírozás, melyet a Vállalkozó az általa megkötött finanszírozási szerződés alapján 
közvetlenül igényel meg.  
 
Az OEP finanszírozáson felüli - jelen szerződés alapját képező támogatási összeget - a 
Vállalkozó által kiállított számla alapján a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 135.  §-ában  foglaltak szerint a Ptk 6:130 § ( 1)-
( 2 ) alapul véve fizeti meg havonta, utólag,  átutalással  a Vállalkozónak az általa 
megadott Gránit Banknál vezetett  
 

12100011-17589053-00000000 
számú bankszámlaszámra. 
 

Település Lakosság szám Fő 

Balotaszállás        1 594     
Harkakötöny           872     
Kiskunhalas      28 933     
Kisszállás        2 493     
Kunfehértó        2 187     
Pirtó           997     
Zsana           774     

Összesen:      37.850    
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A Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdésének megfelelően: a felek az ellenszolgáltatás havi 
részletekben történő teljesítésében állapodnak meg, tekintettel arra, hogy a szerződés 
jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Megrendelő a szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be. 

 
3. Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vállalkozó közvetlenül szerződést kössön az 

OEP Bács- Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárával, s a szükséges működési 
engedélyt /  engedélyeket megszerezze.  
 

4. Az ellátandó feladatok:    
Vállalkozó  a jogszabályi feltételek alapulvételével és betartásával minimálisan köteles: 
•  a fentiekben megjelölt települések vonatkozásában a központi háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyeleti feladatokat ellátni, 
• az ügyeletben résztvevő személyzetet foglalkoztatni, részükre az ügyeleti beosztást 

meghatározni, 
• számukra bért vagy díjat fizetni, 
• számukra munkaruhát és védőeszközt biztosítani, 
• gépkocsi üzemeltetéséről gondoskodni, az üzemeltetéssel és a fenntartással járó 

költségeket fedezni, 
• a rendelkezésre bocsátott ügyeleti helyiségek rezsiköltségét fizetni, 
• a polgári törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezései alapján a bérlőre 

háruló kötelezettségeknek eleget tenni, 
• a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egyszer használatos készlet pótlásáról 

gondoskodni, 
• az eszközök, műszerek, informatikai eszközök karbantartásáról, javításáról, pótlásáról 

gondoskodni, 
• az orvosi textília sterilizálásáról, tisztításáról gondoskodni, 
• a veszélyes hulladék elszállításáról gondoskodni, 
• a központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos minden adminisztratív feladat elvégzését 

biztosítani (az OEP felé a jelentési kötelezettséget megtenni) 
• hétvégén, valamint munkaszüneti napokon, ügyeleti időben a háziorvosok, kezelőorvosok 

által előzetesen elrendelt sürgősségi injekciózást elvégezni, 
• köteles felelősségbiztosítással rendelkezni,  
• köteles az irányadó jogszabályokat, különösen az Eü. törvény, házi orvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet az 
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 
47/2004 (V.11.) ESzCsM rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet betartására,  

• Megrendelő a első alkalommal 2017. szeptemberi Képviselő – testületi ülésen tájékoztatót 
kér Vállalkozótól az addig végzett tevékenységéről.  

• Megrendelő  havi rendszerességgel kér forgalmi adatokat az ügyeletről. 
 

5. Vállalkozó által folytatott szolgáltató tevékenységnek meg kell felelnie a mindenkori e 
feladatra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a szakmai szabályokban foglalt, s 
a vállalkozó általi Szakmai Tervben , belső Szabályzataiban foglalt  követelményeknek.  

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a 
feladatellátása során ellátási kötelezettségének, a nyilvántartási kötelezettségének, 
adatkezelési kötelezettségének eleget tesz, az adatvédelem szabályait ismeri, azokat betartja.  
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Vállalkozó köteles a szolgáltatás megkezdését megelőzően az ügyeleti ellátás szabályozását ( 
Szakmai terv ) kidolgozottan  a Megrendelő képviselőjének átadni.  
 

6. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés időtartama alatt, évenként - első 
alkalommal 2017. évben - Kiskunhalas Város Képviselő-testületének munkatervében 
ütemezett ülésén tájékoztatót ad a vállalkozói feladatellátás tárgyi, szakmai, betegforgalmi 
mutatóiról. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés fennállása alatt Megrendelő 
kérésére köteles munkájáról adatot szolgáltatni, valamint tudomásul veszi, hogy Megrendelő 
jogosult jelen szerződés alapján a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni.   
   

7. Vállalkozó a központi ügyeleti rendszer székhelyén a Kiskunhalas, Nagy Szeder utca 1 szám 
alatt biztosított ügyeleti helyiségeket – külön megállapodás alapján – bérbe veszi azzal, 
hogy az ügyeleti helyiségek használatából adódó rezsiköltséget Vállalkozó fizeti.  
A bérbe adott helyiségek kizárólagosan csak orvosi ügyeleti célokat szolgálnak és 
szolgálhatnak.  
 

8. Vállalkozó működésének megkezdésétől köteles gondoskodni a szakmai szabályokban előírt 
tárgyi feltételek biztosításáról, az általa lista alapján átvett eszközöknek a későbbiekben 
történő pótlásáról, kiegészítéséről, azok rendeltetésszerű használatáról.  
 
Az átadásra kerülő 1 db ügyeleti célokat szolgáló JOY-744 forgalmi rendszámú, Mitsubishi 
Pajero Wagon 1.8 típusú gépjárművet Megrendelő térítésmentesen – külön átadási/átvételi 
jegyzőkönyv és üzembentartói szerződés alapján bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. 
    

9. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik, 
dolgozói munkavégzése során okozott károkért a teljes anyagi és erkölcsi felelősséget a 
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által meghatározott mértékben magára vállalja, 
melyeket az általa megkötött felelősségbiztosítás útján is garantál.  
Felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát jelen szerződés aláírását követő  
8 munkanapon belül bemutatja Megrendelőnek.  
 
 
Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott személyekért és az általa végzett 
ügyeleti betegellátásért.  

Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben 
mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan a Megrendelőnél vagy harmadik 
személynél keletkeztek.  

10. Vállalkozó  a Ptk 6:186. §-a alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.  

Felek rögzítetik, hogy a Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a 
Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. 

Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti azzal, hogy a 
Ptk 6:187. § -a alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a 
teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem 
mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett 
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nem érvényesíthet szavatossági igényt. A jogosult a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért 
meghaladó kárát. 

 
Megrendelő amennyiben a vállalkozó a szolgáltatás nyújtását az ügyeleti rendelőben 
(6400 Kiskunhalas, Nagyszeder u. 1.) nem kezdi meg, úgy a késedelem minden 
megkezdett napja után késedelmi kötbért megfizetését írja elő, amelynek mértéke a havi 
teljes nettó vállalási ár 3 %-a.  

Megrendelő  a vállalkozó  szerződő félnek felróható oknak tekinti különösen, ha a 
szolgáltatás megkezdéséhez szükséges engedélyekkel a szerződéskötés napjáig nem 
rendelkezik., továbbá amennyiben a  jelen  szerződésben rendelt kötelezettségét 
Vállalkozó nem teljesíti, és ezzel a szerződés meghiúsul vagy a szerződésben 
meghatározott kezdési határidőhöz képest 90 napot meghaladó késedelembe esik, 
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amelynek mértéke 10.000.000 Ft, azaz 
tízmillió forint .  

11. A szerződés megszűnése esetén a Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles 
a szerződés megszűnésének napján a részére a jelen szerződés alapján Megrendelő által 
biztosított és a leltáríven szereplő felszereléseket és egyéb eszközöket, gépkocsit 
Megrendelő részére leltár szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
visszaadni.  

 
12.  Megrendelő és Vállalkozó jelen szerződés megszűnésekor egymással szemben 

elszámolási kötelezettséget vállal, mely elszámolást külön okiratban kötelesek megtenni.  
 

13. Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződést csak és kizárólag közös 
megegyezéssel a Kbt 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják. A szerződés 
módosítására írásban kerülhet sor. 

 
14. Felek a Kbt. 136. §- a  alapján szerződéses feltételként rögzítik hogy Vállalkozó  

      a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

(2) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

15. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában (ajánlott levél, telefax, telex, e-mail) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a 
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címzett általi átvételkor illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 

16. A felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség 
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés 
nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a 
mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős. 
 

17. A Vállalkozó a Megrendelő nevét referenciaként használhatja. Referencia igazolás 
azonban Megrendelő részéről csak hibátlan teljesítés esetén kerül kiadásra. 

18. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi kérdésben 
tájékoztatási kötelezettségeiknek eleget tettek. 

19. Felek kijelentik, hogy, ügyleti képességük korlátozva nincs, szerződéskötési képességgel, 
illetve képviseleti joggal rendelkeznek, a szerződés érvényességéhez más személy vagy 
hatóság jóváhagyása nem szükséges, így a megállapodás megkötésének törvényes 
akadálya nincs. 

20. A Felek az egymás közötti vitás kérdéseket elsősorban peren kívül kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően alávetik 
magukat a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 
illetékességének. 

21. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK 

 

 Megrendelő részéről:    Simon István 

 Elérhetősége:  06/77/523-165 

 Vállalkozó részéről:Rédei József ügyvezető  

      Elérhetősége: 06 70 945 6838 

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek  a Kbt,  a Ptk,  mellett  
elsősorban   

• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

• az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

• a kötelező Egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtási rendelete / 217/1997. (XII.01.) Korm. rend./ 

• az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 
törvény 

• az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Korm. rendelet 

• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 

• az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimum feltételekről szóló 
60/2003. (X.20.) ESZCsM rendelet 

• az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 
47/2004. (V.01.) ESzCcM rendelet 

• az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 
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• 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről 

• 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

• 18/2007. (IV.17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személyek alap- és működési nyilvántartásról, valamint a, működési nyilvántartásban 
nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről   

 
szabályait, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltakat tekintik 
irányadónak. 

Szerződő felek kijelentik, hogy ügyletkötési képességük korlátozva nincsenek, szerződés 
megkötésére jogosultsággal rendelkeznek, jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, négy darab eredeti példányban írták alá. 
Amennyiben Felek nem együttesen írják alá jelen szerződést, úgy az hatályba az utolsóként 
aláíró fél aláírásával lép.  
 
Kiskunhalas, 2017. január 26. 
 
 
 
_____________________________                                         __________________________ 
Kiskunhalas Város Önkormányzata                              EMERGENCY SERVICE Kft                                          
Képviselője Fülöp Róbert  polgármester                                       képviselője:Rédei Ferenc  
                Megrendelő                                                                               Vállalkozó                                          
 
 
 A működés megkezdésekor kerül átadásra:  

- gépjármű átadási jzk.  
- átadásra kerülő eszközlista 
- felelősségbiztosítási kötvény másolata ( 8 munkanapon belül )  
- átláthatósági nyilatkozat 
- ügyeleti tevékenység dokumentációs rendje 
- ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi köreit, feladatukat meghatározó 

munkaköri-leírások. 
- a betegellátás folyamatának szabályozását, az által a feladatellátás ellenőrzésének 

rendjét tartalmazó szabályzat 
- beteg és hozzátartozó tájékoztatásának rendjét bemutató szabályzat 
- beteg-panaszok kivizsgálásának rendjét bemutató szabályzat 

 
Jogi ellenjegyző:   
 

Komlósné Dr. Fekete Anikó 
jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 

Csendes Ildikó 
Osztályvezető 
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Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 


