
SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: Spectrum-Line Egészségügyi, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelői Betéti Társaság
székhelye:2900 Komárom, Báthory u. 14.
cégjegyzékszáma: 11-06-004121
adószáma:23658628-2-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bank számlaszáma:

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermek orvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű fel adatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdekében határozott időre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak meg valósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének jogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntese n
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban való részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézmények (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. sz ámú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgál tató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő á ltal megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott feladatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009 . január 01-től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges v alamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden akadályról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény -felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szerep lő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós te vékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámol ó megküldésének határideje: 2010 . január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza a 200 9-ben eltelt három hónapot együttesen.

- Az 1. pontban meghatározottaktól eltérően a  Szolgáltató a 2008. októbe r, november,
december hónapokban ténylegesen teljesített feladat ellátást  szintén 2009. április 10-ig
számlázhatja, külön számlán.

- A Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjáig számlát nyújt be “8512
járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatás” címén a teljesített szolgáltatásra
vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.
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8. A szolgáltatási/megbízási dí jat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.

9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli r endezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

............................................................................ ............................................................................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: Dr. Bíró és Társa Egészségügyi é s Szolgáltató Kft.
székhelye: 2900 Komárom, Maros u. 2.
cégjegyzékszáma: 11-09-003863
adószáma: 11195382-2-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: 63200030 -15303488

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a követk ezők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási köte lezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltéte leinek javítása érdekében határozott időre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat :

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének jogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban való részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási  területén működő oktatási intézmények (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesíté se a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1-2. pontban meghatározott feladatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban  értesíteni a Megrendelőt minden akadályról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény -felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában m inden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jel en szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza a 2009 -ben eltelt három hónapot együttesen.

- Ezt követően a Szolgáltató a feladat ellátását kö vető hónap 10. napjáig számlát nyújt be
“8512 járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatás” címén a teljesített
szolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

................................................... ......................... ............................................................................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: Dr. Boldov és Társa Kft.
székhelye: 2903 Komárom, Viza u. 2.
Cégjegyzékszáma: 11-09-007219
adószáma:11858890-2-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank
10403631-36313444

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megren delő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdek ében határozott időre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének jogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőol tási programban való részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő ok tatási intézmények (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. melléklet ben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott feladatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megren delőt minden akadályról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény-felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítés ét követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza a 2009 -ben eltelt három hónapot együttesen.

- Ezt követően a Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjá ig számlát nyújt be
“8512 járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatás” címén a teljesített
szolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesí tés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a sz ámla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben  irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

....................................................................... ..... ............................................................................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: Dr. Kovássy és Társa Kft.
székhelye: 2900, Komárom Kelemen L. u. 19.
Cégjegyzékszáma: 11-09-007023
adószáma: 11792257-2-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: ERSTE BANK 11996389 -06075240-10000001

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdekében határozott id őre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevék enységének jogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban va ló részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézmények  (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott fela datokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden akadá lyról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmé ny-felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tárg ynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződ és 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalm azza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza a 2009 -ben eltelt három hónapot együttesen.

- A Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjáig számlát nyújt be “8512
járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatás” címén a teljesített szolgáltatásra
vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, v alamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

............................................................................ ............................................................................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: Dr. Kreft-Horváth Háziorvosi és Szolgáltató Betéti Társaság
székhelye: 2903 Komárom, Jászai M. u. 4.
cégjegyzékszáma: 11-06-009255
adószáma: 22120876-3-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: OTP 11740030 -20049870

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgált ató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdekében határozott időre, 2009. má rcius 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének j ogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban való részvétel , vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézmények (általános,  és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott feladatokat a sz akmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. március 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden akadályról, amel y
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény -felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú  mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjáig számlát nyújt be “8512
járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatás” címén a teljesített szolgáltatásra
vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

............................................................................ ............................................................................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: Dr. Páger Márta csecsemő - gyermekgyógyász
székhelye: 2921 Komárom, Hősök tere 1.
Cégjegyzékszáma:
adószáma:64644598-3-31
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: 10403631 -00003060-00000005

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a köv etkezők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási k ötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás felt ételeinek javítása érdekében határozott időre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatás okat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének jogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálato k
elvégzése, vagy védőoltási programban való részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézmények (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás telje sítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1-2. pontban meghatározott feladatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írá sban értesíteni a Megrendelőt minden akadályról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény -felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsor olt feladatok teljesítését követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásáb an minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait  jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza a 2009 -ben eltelt három hónapot együttesen.

- Ezt követően a Szolgáltató a feladat ellátását  követő hónap 10. napjáig számlát nyújt be
“8512 járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatás” címén a teljesített
szolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozá sa van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

................................................ ............................ ............................................................................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: Dr. Páger – Dr. Papp Orvosi Bt.
székhelye: 2900 Komárom, Tó u. 3.
Cégjegyzékszáma: 11-06-004476
adószáma: 23662346-3-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:11740030 -20047847

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdekében határozott i dőre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevé kenységének jogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban v aló részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézménye k (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott fel adatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden akad ályról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézm ény-felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tár gynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerző dés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartal mazza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza a 2009 -ben eltelt három hónapot együttesen.

- Ezt követően a Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjáig számlát nyújt b e
“8512 járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatás” címén a teljesített
szolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk.  szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

............................................................................ ............................................................................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: PAR-DENT BT.
székhelye: 2900 Komárom, Babits M. U.51/A
Cégjegyzékszáma: 11-06-008944
adószáma: 21911785-1-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: OTP 11740030 -20049344

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött fel adat-átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdekében határozott időre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének jogszabályban meghatározottakon fel üli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban való részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézmények (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diá kjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeu talási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxi s működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott feladatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden akadályról, amely
a feladat teljesítését meghiusíta ná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény -felügyeleti osztály) részére írásban szakma i, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen sze rződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza a 2009 -ben eltelt három hónapot együttesen.

- Ezt követően a Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjáig számlát nyújt be
“8512 járóbeteg ellátás humán egészségügyi s zolgáltatás” címén a teljesített
szolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szo lgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fenn álló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

............................................................................ .......................................................... ..................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: Top Endo Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi KKT.
székhelye: 2921 Komárom, Fok u. 61.
Cégjegyzékszáma: 10-03-001506
adószáma: 20322766-1-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank 12029004 -00230922-00100007

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létr ejött feladat-átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdekében határozott időre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének jogszabályban meghatározot takon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban való részvétel, vagy egyéni egészségter v
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézmények (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetv e a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott feladatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden akadályról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény -felügyeleti osztály) részére írásb an szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek  szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza a 2009 -ben eltelt három hónapot együttesen.

- Ezt követően a Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjáig számlát nyújt be
“8512 járóbeteg ellátás humán egész ségügyi szolgáltatás” címén a teljesített
szolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgálta tó a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

............................................................................ ................................................. ...........................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: Ép Testben Bt.
székhelye: 2900 Komárom, Tópart ltp. 2/B
Cégjegyzékszáma: 11-06-006249
adószáma: 20341103-1-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Bank
10403631-36351998

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdekében határozott időre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjái g terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének jogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban való részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézmények (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sü rgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási ren dnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtet éséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott feladatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan lá tja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában  foglalja az 1-2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden akadályról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a  szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény -felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10-ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza a 2009 -ben eltelt három hónapot együttesen.

- Ezt követően a Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjáig számlát nyújt be
“8512 járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatá s” címén a teljesített
szolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató s zámlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tarto zását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat sz abályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

............................................................................ .................................................................... ........
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: JU-GO Háziorvosi Közkereseti Társaság
székhelye: 2900 Komárom, Czuczor G. u. 12.
Cégjegyzékszáma:
adószáma: 23648454-1-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:OTP 11740030 -20041078

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezettségű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdekében határozott időre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének jogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM r endeletben foglalt kötelező és önkéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban való részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájé koztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézmények (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havon ta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pén zügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott feladatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt  szolgáltatások elvégzéséért Megrendelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi munka -, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden akadályról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti hat áridőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény -felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásáv al jelen szerződés mellékleteiben szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbe számol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatb an;

- Az éves szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a 2009. január -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázza  a 2009 -ben eltelt három hónapot együttesen.

- Ezt követően a Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjáig számlát nyújt be
“8512 járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatás” címén a teljesített
szolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, vagy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év ....................................... hó ......... napján.

............................................................................ ............................................................................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében
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SZOLGÁLTATÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: Komárom Város Önkormányzata
székhelye: 2900. Komárom, Szabadság tér 1.
törzsszám: 15385152
adószáma: 15385152211
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Raiffeisen Bank Rt. 12029004 -00204291-00100003
mint megrendelő,

másfelől: JU-GO Háziorvosi Közkereseti Társaság
székhelye: 2900 Komárom, Czuczor G. u. 12.
Cégjegyzékszáma:
adószáma: 23648454-1-11
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:OT P 11740030-20041078

mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között a következők szerint:

1. Megrendelő és az egészségügyi szolgáltató között korábban létrejött feladat -átadási szerződés
alapján az egészségügyi szolgáltató háziorvosi /házi gyermekorvosi/ fogorvosi (továbbiakban:
háziorvosi) tevékenységet lát el területi ellátási kötelezettséggel a Megrendelő - mint
feladatellátásra kötelezett fenntartó - megbízásából Komárom Városában. Jelen szerződést a
felek a területi ellátási kötelezetts égű feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, illetve a
folyamatos betegellátás feltételeinek javítása érdekében határozott időre, 2009. január 01.
napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra hozzák létre.

2. Megrendelő az 1. pontban foglal tak megvalósítása érdekében megrendeli az egészségügyi
szolgáltatótól az alábbi szolgáltatásokat:

- a háziorvosi praxis prevenciós tevékenységének jogszabályban meghatározottakon felüli
– különösen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglalt kötelező és ön kéntesen
igénybevehető szűrővizsgálatok figyelembevételével – bővítése (pl.: szűrővizsgálatok
elvégzése, vagy védőoltási programban való részvétel, vagy egyéni egészségterv
készítése, vagy előadások, rendezvények, betegtájékoztatók tartása), valamint
együttműködés a Megrendelő éves prevenciós munkatervének végrehajtásában;

- Komárom Város közigazgatási területén működő oktatási intézmények (általános, és
középiskolák, kollégiumok) diákjainak sürgősségi ellátása, és erről havonta
adatszolgáltatás  teljesítése a 2. számú mellékletben foglaltak szerint;
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- Együttműködés a Megrendelő által fenntartott járó - és fekvőbeteg intézménnyel (Selye
János Kórház és Rendelő-intézet) a hatályos betegbeutalási rendnek megfelelően,
valamint Megrendelő rendszeres tájékoztatása, a Szolgáltató által kezdeményezett
beutalásokról, és erről negyedévente adatszolgáltatás teljesítése a 2.sz. mellékletben
foglaltak szerint;

- az ellátott feladatokról, illetve a praxis működtetéséről szóló éves szakmai, és pénzügyi
beszámoló készítése a Megrendelő által megadott, 3. sz. Mellékletben részletezett
szempontok szerint.

3. Egészségügyi szolgáltató az 1 -2. pontban meghatározott feladatokat a szakmai szabályok
betartásával folyamatosan látja el.

4. Az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatások elvégzéséért Megr endelő szolgáltatási díjat fizet
Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj összege 2009. január 01 -től december 31-ig havi bruttó 70 E
Ft, aza bruttó hetvenezer forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az 1 -2. pontban
meghatározott feladatok ellátásához szük séges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget.

5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden akadályról, amely
a feladat teljesítését meghiusítaná, vagy a szerződés 6. pontja szerinti határidőket befolyásolná,
módosítaná.

6. A Szolgáltató köteles a feladat teljesítéséről az alábbiakban meghatározott határidőkre, a
Megrendelő kijelölt képviselője (intézmény -felügyeleti osztály) részére írásban szakmai, illetve
teljesítésigazolások benyújtásával jelen szerződés mellékleteiben  szereplő formában szakmai és
pénzügyi beszámolót küldeni:

- A Szolgáltató a 2. pontban felsorolt feladatok teljesítését követően a tárgynegyedévet
követő hónap 10. napjáig jelen szerződés 1. számú mellékletének megfelelőenbeszámol
az általa elvégzett prevenciós tevékenységről;

- A Szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenység vonatkozásában minden
hónap 10. napjáig, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint beszámol a
praxis működtetésével kapcsolatban;

- Az éves szakmai és pénzügyi b eszámoló megküldésének határideje: 2010. január 15. (a
beszámoló elkészítésének szempontjait jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza);

- A Szolgáltató a 2009. janurá -március hónapokról első ízben 2009. április 10 -ig nyújt be
számlát, melyben leszámlázz a a 2009-ben eltelt három hónapot együttesen.

- Ezt követően a Szolgáltató a feladat ellátását követő hónap 10. napjáig számlát nyújt be
“8512 járóbeteg ellátás humán egészségügyi szolgáltatás” címén a teljesített
szolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Szolgáltató az általa közölt adatok valódiságáért felelős.

8. A szolgáltatási/megbízási díjat a Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a számla
beérkezésétől számított  8 napon belül Szolgáltató számlájára átutalja.
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9. Amennyiben szolgáltatónak a megrendelővel, va gy a megrendelő által fenntartott intézménnyel
kapcsolatban 60 napon túli rendezetlen tartozása van, Megrendelő a számla ellenértékét csak
akkor egyenlíti ki, ha Szolgáltató a fennálló tartozását rendezte.

10. Felek a fenti szerződésben foglaltakat, mint akar atukkal mindenben megegyezőt elfogadják, ezt
aláírásukkal igazolják.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a Ptk. szabályai, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó ágazati normák.

Kelt Komárom 2009. év .................. ..................... hó ......... napján.

............................................................................ ............................................................................
a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató képviseletében


