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Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, M unkácsi M ihály alpolgármester, Sipos
Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József
Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt és
Szabó Krisztián képviselők.

Távol maradt:

Bakné Répási Ágnes és Szőke Zoltán képviselők.

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea
osztályvezető, Girus András osztályvezető, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Nácsáné dr.
Kalán Eszter Egészségügyi Kft. ügyvezetője, Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea
Rehabilitációs Team Kft. ügyvezetője, Volosinóczki Béla Stranfürdő Kft. ügyvezetője
Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Hériné Bodnár Anita
Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen.
Javasolta, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról.
A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett és D r. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi
pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés a fizioterápia ellátás 2017. január 01. napját követő biztosításáról
2. Egyebek
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a fizioterápia ellátás 2017. január 01. napját követő
biztosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése:
M ódosító javaslata volt, hogy a határozat-tervezet tartalmazza a fizioterápia ellátás 15 órában
történő biztosítását, amelynek a megbontását rögzíteni szükséges, mind a határozat tervezetben, mind pedig a szerződés-tervezetben, még pedig úgy, hogy 10 óra fizikoterápia és
5 óra gyógytorna megosztásban. Továbbá egy végső határidőt javasoltak megállapítani
2017.01.31. napja helyett, ami 2017. április 30. napja. Ezzel a határozat -tervezet és a
szerződés tervezet is kiegészülne. A határozat-tervezetet ki kell egészíteni egy újabb ponttal,
ami arról szól, hogy a Képviselő-testület dönt arról, hogy a jelenlegi 7 óra nem szakorvosi
fogröntgen óraszámot átcsoportosítja szakorvosi óraszámra, és ennek végrehajtására illetve a
működési engedély módosítására utasítja a TIVESZ Kft. ügyvezetőjét. A Közreműködőiszerződés tervezetét javasolta kiegészíteni felmondási okokkal. Rendes felmondási ok a
közreműködő részéről, ha a szolgáltató nem adja át a fe ladatellátáshoz a finanszírozást, a
szolgáltató részéről, hogyha a közreműködő nem, vagy nem szerződés-szerűen teljesít, illetve
bármelyik fél részéről a közbeszerzési eljárás bármilyen okból történő meghiúsulása, vagy
eredménytelen lefolytatása esetén. Ez a rendes felmondási ok írásban a hónap végével történő
felmondással gyakorolható. Lehetőség lenne közös megegyezéssel írásban felmondani a
szerződést bármelyik fél részéről. Jognyilatkozatokat érvényesen a felek csak írásban tehetnek
a szerződéssel kapcsolatban. Végül pedig a szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy volt több egyeztetés, és ennek eredményeként született meg ez a közös
megegyezéses javaslat, ami egy átmeneti időszakot fog felölelni, addig, amíg a különféle
engedélyeket és átcsoportosítási teendőket nem végzi el az Önkormányzat illetve a Rehab
Team Kft. Felkérte a Rehab-Team Kft. ügyvezetőjét, hogy nyilatkozzon, hogy elfogadható-e
számukra ez az előterjesztés.
Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea Rehabilitációs Team Kft. ügyvezetője:
Elmondta, hogy kompromisszumra szeretnének jutni az Önkormányzattal. Külön
finanszírozása van a Rehab Team Kft.-nek. Az átmeneti időre ajánlották fel ezt a
közreműködői szerződést. Kérdésként vetette fel, hogy amíg nincs a szakorvosi óraszám
átcsoportosítva, addig hogy fogják tudni megoldani 15 órában a működést.
Nácsáné dr. Kalán Eszter Egészségügyi Kft. ügyvezetője:
Álláspontja szerint a legutóbbi képviselő-testületi döntés két alapvető irányt vet fel. Az egyik,
hogy gondolják újra a fizió-gyógytorna ellátást, amit 15 órára csökkentett a testület, a másik
15 órát pedig szakorvosi óraszámra csoportosított át. Ezek a szerződések folyamatban vannak.
A Rehab Team Kft. rendelkezik egy ÁNTSZ működési engedélyjel, de ez csak egy módosítás
bejelentést jelent. Az Egészségügyi Kft.-nek van engedélyezési kötelezettsége. Egy
közreműködői nyilatkozat kell a részükről, hogy hajlandóak ezt a szerződés tervezetet 2017.
január 01-től ebben a formában ellátni. M egjegyezte, hogy az Egészségügyi Kft-nek Bátori u.
6. szám a székhelye, ami be is van már jegyezve, kérte a Kabay u. 23. számról ennek
módosítását.

2

Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea Rehabilitációs Team Kft. ügyvezetője:
M egkérdezte, hogy tudja beadni 15 órára a módosítást, miközben 30 órában látják el a
feladatot.
Nácsáné dr. Kalán Eszter Egészségügyi Kft. ügyvezetője:
Válaszul elmondta, hogy az Egészségügyi Kft.-nek van óraszáma. Ha leadja az adattartalmat,
és várják, hogy megjöjjön az engedély, azt visszamenőleges hatállyal szokták kiadni.
Volosinóczki Béla S trandfürdő Kft. ügyvezetője:
Véleménye szerint január 02-án nem tudják majd megkezdeni az ellátást, mivel addig nagyon
kevés idő van. Az új közreműködői szerződést újra le kell engedélyeztetni, nem gondolja,
hogy ez csak változás bejelentés lenne. Az engedélyezés az OTH-nál ez kb. 1 hónapot vesz
igénybe. Ez után tudják csak az ÁNTSZ-nél engedélyeztetni, ami megint csak egy hónap.
Továbbá felvetette, hogy az óraszámot Ők 7,5-7,5 óraszámra osztanák fel.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Válaszul elmondta, hogy részükről ez nem gond. Továbbá a felmondási idő tekintetében
közös megegyezéssel módosítanák a felek az eddigi álláspontjukat, a felmondási időt
2016.12.31-ről kitolhatnák 2017.01.31-ig. De ez csak egy alternatíva. Azért lenne fontos, a
minél korábbi döntés, mert közbeszerzési eljárást szeretne kezdeményezni az Önkormányzat,
és ez benne is van az előterjesztésben. A közbeszerzési eljárás végéig pedig a működési
engedély eljárásnak is le kell folynia.
Szabó Krisztián képviselő:
M ódosító javaslata volt, hogy a kifizetési felső korlát összegét 350.000.- Ft-ban határozza
meg a Képviselő-testület.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Válaszul elmondta, hogy 1,5-2 hónapra vonatkozik ez az időtartam. Ez nem is volt a
megbeszélések tárgya.
Volosinóczki Béla S trandfürdő Kft. ügyvezetője:
Ők kérték, hogy ez ne legyen benne. Amennyit az óraszám enged, annyit látnának el.
Szabó Krisztián képviselő:
M egjegyezte, hogy már ki lett számolva 15 ezer pont TVK-ra eső óraszám az OEP szerinti
szorzóval: 15 ezer szorozva 15 órával 225.000.-Ft.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
A feladat-ellátási szerződéssel egy TVK értéket fognak kapni, onnantól kezdve a degresszió
Őket fogja érinteni, Nekik lesz működési engedélyük, hogyha a közbeszerzést eredményesen
és érvényesen elnyeri.
Nácsáné dr. Kalán Eszter Egészségügyi Kft. ügyvezetője:
Az eddigi évek tapasztalat az, hogy január-februárban kisebb a forgalom a gyógytornán,
emiatt a szorzószám is alacsonyabb szokott lenni. Ígéretet tett, hogy abban a 1,5-2 hónapban
megküldi az aktuális elszámoló lapokat a Testület részére.
Szabó Krisztián képviselő:
M egjegyezte, hogy mivel a jövő évi költségvetést érinti, ezért vetette fel a felső korlátot.
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Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea Rehabilitációs Team Kft. ügyvezetője:
Egyet értett Nácsáné dr. Kalán Eszter Egészségügyi Kft. ügyvezetőjével, hogy valóban
kevesebb a forgalom a téli időszakban.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
A havi tájékoztatást kérik majd Nácsáné dr. Kalán Eszter Egészségügyi Kft. ügyvezetőjétől,
illetve a határidő is kerüljön bele.
Volosinóczki Béla S trandfürdő Kft. ügyvezetője:
Csak abban az esetben tudják vállalni, ha nem lesz benne korlát.
Dr. Rojkó László képviselő:
M egkérte Volosinóczki Bélát, a Strandfürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy a Rehab Team Kft.
ügyeiben ne Ő nyilatkozzon, hanem az Ügyvezető Asszony.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta, azzal a kiegészítéssel, hogy
a határozat-tervezet I. pontja egészüljön ki egy 2. alponttal, mégpedig azzal, hogy
hozzájárul a Tiszavasvári Egész ségügyi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: TIVESZ Kft.) és a
Rehabilitációs Team Kft. közötti, fizioterápia ellátás 15 óraszámmal (melyből fizikoterápia:
7,5 óra, gyógytorna 7,5 óra) történő biztosításához szükséges, jelen határozat 1. mellékletét
képező közreműködői szerződés megkötéséhez. Ugyanez a pont kiegészül egy 3. alponttal,
mégpedig az I. pontban meghatározott szerződés 2017. január 1. napjától az I. pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lefolytatását követően a
feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése, és a finanszírozási
szerződés megkötése időpontjáig, de legkésőbb 2017. április 30. napjáig tartó, határozott
időre szól. Emellett kiegészül azzal, hogy a képviselő-testület döntése alapján a fogászati
röntgen 17 nem szakorvosi óraszámát átcsoportosítja 17 fogászati szakorvosi óraszámra.
Továbbá hatályon kívül helyezi Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
„a fizioterápia ellátás jövőbeni biztosításáról” szóló 270/2016. (X.27.) Kt. számú
határozatának IV. pontjának utolsó mondatát: „Ebből: 10 óraszám fizikoterápia, 5
óraszámmal gyógytorna ellátást.” Emelett a köz reműködői szerződésben az Egészségügyi
Kft. székhelye a Kabay u. 23. helyett a Tiszavasvári Bátori u. 6. szám legyen.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
307/2016.(XII.02.) Kt. számú
határozata
a fizioterápia ellátás 2017. január 1. napját követő biztosításáról
amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a
15/2016.(XII.02.) számú alapítói határozatnak minősül)
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
M agyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-ában, valamint az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján
foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:
I. 1. Kinyilatkozza azon szándékát, hogy a fizioterápia ellátás jövőbeni biztosítása
tekintetében közbeszerzési eljárást kíván kiírni a soron következő testületi ülésen.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

I. 2. Hozzájárul a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
TIVESZ Kft.) és a Rehabilitációs Team Kft. közötti, fizioterápia ellátás 15
óraszámmal (melyből fizikoterápia: 7,5 óra, gyógytorna 7,5 óra) történő
biztosításához szükséges, jelen határozat 1. mellékletét képező közreműködői
szerződés megkötéséhez.
I. 3. Az I. pontban meghatározott szerződés 2017. január 1. napjától az I. pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lefolytatását követően a
feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése, és a
finanszírozási szerződés megkötése időpontjáig, de legkésőbb 2017. április 30. napjáig
tartó, határozott időre szól.
Határidő: haladéktalanul

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

I. 4. Felkéri a TIVES Z Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az I.2. pontban megjelölt
szerződés aláírásáról.
Határidő: haladéktalanul

Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter ügyvezető

II. 1. Dönt arról, hogy a fogászati röntgen 17 nem szakorvosi óraszámát
átcsoportosítja 17 fogászati szakorvosi óraszámra.
II. 2. Utasítja a TIVESZ Kft. ügyvezetőjét, hogy a működési engedélyező hatóság,
illetve más érintett szervek részére az óraszám átcsoportosítást jelentse be, az
engedélyezési eljárást folytassa le.
Határidő: haladéktalanul

Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter ügyvezető
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III. Hatályon kívül helyezi Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
„a fizioterápia ellátás jövőbeni biztosításáról” szóló 270/2016. (X.27.) Kt. számú
határozatának IV. pontjának utolsó mondatát: „Ebből: 10 óraszám fizikoterápia, 5
óraszámmal gyógytorna ellátást.”
IV. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét. A 2013. évi
V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe
tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: haladéktalanul

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklet a 307/2016. (XII.02.) Kt. határozathoz

KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. (adószám: ____________________, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Báthori 6. képviseli:
Nácsáné Dr. Kalán Eszter
ügyvezető) mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban:
Szolgáltató),
másrészről a …………….. (cégjegyzékszám: …………., adószám: ……….,
bankszámla
szám: ………………., székhelye: …………. képviseli: ……………), mint vállalkozó
egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Közreműködő) között alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel.
1. A Közreműködő - a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás részét képező
– járóbeteg szakellátás keretében fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)
tevékenység, heti 15 nem szakorvosi órában történő feladatellátásának biztosítását
vállalja.
Szakma megnevezése:
fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 15 óra
melyből
fizikoterápia 7,5 óra
gyógytorna 7,5óra
9 jegyű ágazati azonosító: 001000146
Szakmakód: 5722, 5711
Progresszivitási szint: járóbeteg szakellátás
Szolgáltatási típus: 5 (középfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladat)
Ellátási forma: 10 (járóbeteg ellátás keretében végezhető tevékenység)
Ellátási terület: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadob, Tiszadada, Tiszaeszlár,
Szorgalmatos
2. A szerződés időtartama: Jelen szerződés 2017. január 1. napjától a TIVESZ Kft.
működési engedélyében szereplő fizioterápia feladatellátásra vonatkozó – Tiszavasvári
Város Önkormányzata által kiírandó - közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes
lefolytatását követően, a feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély
megszerzése, valamint a finanszírozási szerződés megkötése időpontjáig, de
legkésőbb 2017. április 30. napjáig tartó, határozott időre szól.
3. A Közreműködő feladata Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő (4440
Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.) Városi Strandfürdő területén kialakított – Tiszavasvári
Strandfürdő Kft. által a Közreműködő számára bérbe adott – helyiségben járóbeteg
szakellátás keretében fizikoterápia egészségügyi ellátás biztosítása.
4. A Közreműködő a szolgáltatást az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges
engedéllyel,
valamint
képesítéssel
rendelkező
fizioterápiás
asszisztenssel/asszisztensekkel látja el. A Közreműködő tevékenységének végzésére
szakmai felelősségbiztosítást köteles kötni, illetve a mindenkor hatályos működési
engedélyének egy másolati példányát a Szolgáltató részére köteles átadni.
5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket
(szerződés 1. sz. mellékletét képező leltár szerint) a feladatellátás megkezdésekor
térítésmentesen átadta Közreműködő részére, azok folyamatos pótlásáról
Közreműködő köteles gondoskodni. A Közreműködő köteles „Az egészségügyi
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szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről” szóló 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott feltételeket teljesíteni.
6. A Közreműködő köteles a Szolgáltató által biztosított szoftvert használni az
egészségügyi szolgáltatás biztosítása során. Köteles a havi OEP jelentéshez
adatszolgáltatásra. A programfrissítéssel kapcsolatos feladatok – informatikus
biztosítása – a Közreműködőt terhelik.
7. A Szolgáltató a feladatellátás/beavatkozás után járó – a lejelentett TVK-érték
pontforint értékét az adott finanszírozási hónap OEP visszaigazolási lapján
szereplő szorzónak megfelelő és a munkaállomás programkövetési díjával
csökkentett OEP finanszírozás összegét, annak megérkezését követően számla
ellenében átutalja a Közreműködő bankszámlájára és az OEP által megküldött
visszaigazolás egy példányát a Közreműködő részére átadja.
.
8. A Közreműködő a feladatai teljesítése során az irányadó környezetvédelmi, munka- és
tűzvédelmi szabályokat köteles betartani, az általa használatra átadott tárgyi
eszközöket rendeltetésszerűen használni. Károkozás esetén kárfelelősséggel tartozik.
Közreműködő saját tulajdonában álló eszközt, illetve a használatra átadott eszközt, az
eszköz rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát folyamatosan köteles
biztosítani.
9. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljes időtartama
alatt az egységes betegellátás folyamatosságának biztosítása, és az egészségügyi
szolgáltatás színvonalának fenntartása, fejlesztése érdekében együttműködve járnak el,
különös figyelemmel a területi ellátási kötelezettséghez kapcsolódó betegellátási
rendre is.
10. A Közreműködőnek az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott
egészségügyi és személyes adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályoknak
megfelelően kell kezelnie. A Közreműködő az egészségügyi szolgáltatást köteles az
általában elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, legjobb
tudása szerint, szakmai kompetenciájának megfelelően nyújtani. A Közreműködő
kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi tevékenység végzése során
együttműködik a feladatellátásban közreműködő személyekkel, a feladatellátásra
irányuló jogviszonyok típusától függetlenül. A szerződés teljesítése során a
sterilizálásról és a keletkezett veszélyes hulladék megsemmisítéséről a Közreműködő
gondoskodik.
11. A Szolgáltató jogosult az egészségügyi szolgáltatást, a betegellátás színvonalának
megőrzése érdekében jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére
kiterjedően, e szerződés keretei között ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során
felvett jegyzőkönyvből megállapítható, hogy a Közreműködő a szolgáltatást a jelen
szerződés, illetve a vonatkozó szakmai, etikai, és jogszabályok rendelkezéseinek
megsértésével nyújtja, a Szolgáltató írásban, határidő kitűzésével hívja fel a
Közreműködőt a jogsértés megszüntetésére. Amennyiben a Közreműködő a határidőre
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nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak, vagy ismételt szerződésszegést követ el,
ez a jogszerűen alkalmazható egyéb szankciók mellett, jelen szerződés azonnali
hatályú, rendkívüli felmondását is jelenti.
12. A Közreműködőt azon jogos panaszok miatt, amelyek a tevékenységével
összefüggnek, felelősség terheli. Az ilyen irányú panaszokat a Szolgáltató kivizsgálja.
A kivizsgálás során lehetőséget kell adni a Közreműködőnek, hogy az üggyel
kapcsolatos álláspontját, védekezését előadja. Amennyiben megállapítást nyer a
Közreműködő felelőssége, a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal
megszüntetni, vagy a nem megfelelően biztosított szolgáltatás értékét megvonni.
13. 1 Jelen szerződés rendes felmondással, írásban, a felmondás közlése hónapja
utolsó napjára mondható fel
13.1.1 Közreműködő által abban az esetben, ha a Szolgáltató nem adja át
Közreműködő részére jelen szerződés 7. pontja alapján meghatározott finanszírozást.
13.2.2 Szolgáltató által abban az esetben, ha Közreműködő jelen szerződés alapján
nem vagy nem szerződésszerűen teljesít.
13.1.3 Bármely fél által abban az esetben, ha a fizioterápia feladatellátásra
vonatkozó- Tiszavasvári Város Önkormányzata által kiírandó – közbeszerzési eljárás
bármilyen okból meghiúsul, vagy érvénytelenül vagy eredménytelenül zárul.
13.2 Jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel bármikor felmondható.
14. Jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat érvényesen kizárólag írásban
tehető.
15. A szerződés megszűnésekor a Közreműködő köteles a kezelésében tartott
egészségügyi dokumentációt és a használatra adott eszközöket – a betegellátás
folyamatos biztosítása érdekében – hiánytalanul és haladéktalanul a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
Jelen megállapodás a Felek által történő aláírásának napján lép hatályba.
Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és
nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, megállapítva, hogy a
szerződésben nem rendezett kérdésekben elsősorban az egészségügyről szóló és az
egészségügyi tevékenység ellátására vonatkozó, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
Tiszavasvári, ……………………………………………
Szolgáltató

Közreműködő
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Tárgy (2.np.):
Előadó:

Egyebek
Dr. Fülöp Erik polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta.

k.m.f.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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