Melléklet Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (VI. 29.) határozatához

FELADAT- ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u.
39., Képviseli: Campanari-Talabér Márta polgármester) - mint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv - továbbiakban: Megbízó
másrészről Dr. Merényi Adrienn., mint egészségügyi szolgáltatásra jogosult, gyermekorvosi
praxissal rendelkező szolgáltató továbbiakban: Megbízott
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megegyező akarattal kijelentik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján Várpalota Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, és fogorvosi ellátásról szóló 27/2010.
(IX.14.) önkormányzati rendeletének 2.§-a és 2. melléklete alapján meghatározott Várpalota
1. sz. gyermek háziorvosi körzet (a továbbiakban: háziorvosi körzet) gyermek háziorvosi
feladatainak ellátására feladat-ellátási előszerződést kötnek.
2. Felek kijelentik, hogy egymással az Öotv. 2/B. §-ában meghatározott, a házi gyermekorvosi
körzet feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni, jelen
előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén, 2017. november 01. napjától
határozatlan időtartamra.
3. Felek rögzítik, hogy jogosultak egymással határozatlan időre szóló feladat-ellátási
szerződést kötni a gyermekorvosi körzet gyermek háziorvosi feladatainak ellátására,
amennyiben a Megbízott a praxisengedély megszerzését a Megbízónak hitelt érdemlően
igazolja. Megbízott jelen előszerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott
praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
4. Felek a 3. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2017. november 30. napjáig
kötelesek a feladat ellátási szerződésmegkötésére,.
5. A feladat-ellátás feltételeit legalább az Öotv. 2/B. §-ában foglaltaknak megfelelő minimális
tartalommal a feladat ellátási előszerződés szabályozza.
6. Bármelyik fél a feladat-ellátási szerződés megkötését megtagadhatja a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:73. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek teljesülésének
hiánya esetén.

7. Jelen előszerződés az aláírásának napjától 2017. november 01. napjáig hatályos. Az
előszerződés megszűnik, amennyiben a felek a feladat-ellátási szerződést megkötik.
Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Öotv., valamint a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A jelen előszerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és
értelmezés után jóváhagyólag írják alá.
Várpalota, 2017. június 30.
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