A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 11/2020.
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 29-én,
14,30 órakor megtartandó ülésére

háziorvosi tevékenység ellátására kötött
feladat-ellátási szerződés II. módosításának jóváhagyása
a Bogiragon Kft-vel
Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette: Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
Humán Bizottság: 2020. január 27.
PF Bizottság: 2020. január 27.

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a Bogiragon Kft.-vel (1116 Budapest, Soproni út 61. II/2., képviseli:
dr. Gondi Klára) 2015. január 1-jétől határozatlan időre szóló, területi ellátási kötelezettséggel
végzett háziorvosi tevékenységre vonatkozó feladat-ellátási szerződést kötött.
A feladat-ellátási szerződés Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2019. (V.29.) önkormányzati határozatával módosításra kerül, mivel a praxisban
alkalmazott egészségügyi szakdolgozók megnevezését bele kellett foglalni a szerződésbe.
Időközben Gondi doktornő jelezte, hogy feladat-ellátási szerződés újabb módosítása
szükséges a helyettesítésben történt változás miatt.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § (1) bekezdése
tartalmazza a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit. A hivatkozott
jogszabályhely f) pontja és az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet
1. melléklet 7. pontja szerint a szerződésnek tartalmaznia kell a helyettesítésre vonatkozó
rendelkezéseket, ezért javasolnánk a feladat-ellátási szerződés 7. pontjának módosítását.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi
határozati javaslat elfogadásával a feladat-ellátási szerződés módosítását jóváhagyni.

Határozati javaslat:
háziorvosi tevékenység ellátására a Bogiragon Kft.-vel
kötött feladat-ellátási szerződés II. módosításának
jóváhagyására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/B. §-ában foglaltakra a Bogiragon Kft-vel (1116 Budapest,
Soproni út 61. II/2., képviseli: dr. Gondi Klára) a háziorvosi
tevékenység ellátására a háziorvosi tevékenység ellátására
2015. január 1-jétől határozatlan időre kötött feladat-ellátási
szerződés II. módosítását – a határozat melléklete szerinti
tartalommal – jóváhagyja;
b) felhatalmazza a polgármestert az a) pontban meghatározott
szerződés aláírására,
Határidő: 2020. február 14.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(a szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: dr. Gondi Klára háziorvos
pü.-i osztály
Népegészségügyi Osztály
NEAK
irattár

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS II. módosítása
háziorvosi tevékenység ellátására 1
mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., képviseli:
Heberling Tibor polgármester) - mint Megbízó -, másrészről a Bogiragon Korlátolt
Felelősségű Társaság (képviselő: Dr. Gondi Klára Szigetvár, 1958.06.13. an.: Grósz Irén,
1116 Budapest XI. Ker., Sopron út 61.) - mint Megbízott - között az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
Szerződő felek területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi ellátás tárgyában 2015.
január 1. napjától határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződést kötöttek, melyet Decs
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 223/2014.(XII.03.) önkormányzati
határozatával hagyott jóvá. Ezen szerződést felek az alábbiak szerint módosítják:
II. Módosítás
1. Az eredeti szerződés 7. pontjában szereplő „Megbízott – a megbízó jóváhagyásával –
gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt, szakképesítéssel rendelkező személlyel
történő helyettesítéséről és viseli annak anyagi vonzatait. Megbízott helyettesítését a Decs
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2002. (VII. 5.) KT. számú rendeletének 1.
számú melléklete szerinti II. körzet mindenkori háziorvosa látja el.” szövegrész helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Megbízott – a megbízó jóváhagyásával – gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához
előírt, szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről és viseli annak
anyagi vonzatait. Megbízott helyettesítését az alábbi személyek közreműködésével látja
el:
Dr. Klézli Egészségügyi Bt.-t (székhelye: 7100 Szekszárd, Mikes u. 24., adószám:
26468880-1-17 közreműködő orvos neve: dr. Klézli Júlia)
Dr. K és K Egészségügyi Szolgáltató Bt.-t (székhelye: 7140 Bátaszék, Budai u. 27.,
adószáma: 26466541-2-17, a közreműködő orvosok neve: dr. Kostyál Artúr és dr.
Kostyálné dr. Kovács Klára).”
2. Az eredeti szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban
maradnak.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben
hagyólag aláírták.
Decs, 2020………………………
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háziorvos
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Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……………… önk.-i határozatával hagyta jóvá.

Jogi ellenjegyző:
Takácsné Gehring Mária
jegyző

