Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
október 9-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü
l i – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szántó Zsolt és Tóth Áron települési
képviselők

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, majd
megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a
képviselő-testület 9 tagja közül mind a 9 tag jelen volt, majd megnyitotta
az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Szántó Zsolt és Tóth Áron
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települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
152/ 2017.(X.9.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. október 9-ei – rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Szántó
Zsolt és Tóth Áron települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási előszerződés megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- JAVASLAT a Nagyecsed Hunyadi u. 3. sz. alatti önkormányzati
tulajdonú
ingatlan
fóktelepként
történő
bejegyzésének
engedélyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
153 / 2017.(X.9.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási előszerződés megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- JAVASLAT a Nagyecsed Hunyadi u. 3. sz. alatti önkormányzati
tulajdonú
ingatlan
fóktelepként
történő
bejegyzésének
engedélyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi
körzetre
vonatkozó
feladat-ellátási
előszerződés
megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy nagyecsedi I. számú vegyes
háziorvosi körzetben dr. Gaál Miklós háziorvos halálát követően a
háziorvosi feladatokat helyettesítéssel dr. Szabó Nikolett látja el. 2017.
szeptember 13. napjától az Önkormányzat a körzet működtetője. Dr.
Szabó Nikolett írásban jelezte, hogy praxisjogot kíván szerezni a körzet
működtetésére, pályázati forrás igénybevételével. A pályázathoz csatolni
kell az Önkormányzat nyilatkozatát, hogy a praxisjog megszerzése esetén
szerződést köt a feladat ellátására. A döntést megelőzően be kell szerezni
az illetékes Népegészségügyi Hatóság véleményét arra vonatkozóan, hogy
doktornő a praxisjog engedélyezés személyi feltételeinek megfelel. Ezt a
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véleményt az előterjesztés mellékletként tartalmazza. Javasolta, hogy a
határozat-tervezet szerint hozzák meg döntésüket.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
154 / 2017.(X.9.) KT.
határozata
A nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi körzet praxisjogával
kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy:
1. Tudomásul veszi, hogy a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi
körzet praxisjogát dr. Szabó Nikolett háziorvos kívánja megszerezni.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a praxisjog megszerzése esetén a
háziorvosi feladatokat a körzetben a dr. Szabó Nikolett személyes
közreműködésével működő Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társasággal (4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 19/B tetőtér 2,
képviseli dr. Szabó Nikolett ügyvezető), mint egészségügyi
szolgáltató kívánja ellátni legalább 6 éves időtartamban.
2. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a praxisjog megszerzése esetén a
Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (4700
Mátészalka, Szalkay L. u. 19/B tetőtér 2, képviseli dr. Szabó Nikolett
ügyvezető) a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi körzet
működtetésére vonatkozóan feladat-ellátási szerződést kíván kötni,
melyről az önkormányzat és a Betéti Társaság a határozat
melléklete szerinti tartalommal előszerződést kötnek.
3. Felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
az
önálló
orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott és jelen határozat mellékletét képező előszerződést
az önkormányzat nevében aláírja.
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Melléklet a 154/2017. (X.9.) KT határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata, 44355
Nagyecsed, Árpád u. 32. képviseli: Kovács Lajos polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal
(4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 19/B tetőtér 2, képviseli dr. Szabó Nikolett
ügyvezető), (a továbbiakban: Szolgáltató.)
között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Jelen előszerződés az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a
praxisengedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése végett kerül
megkötésre.
ELŐZMÉNYEK
1. Nagyecsed Város I.
körzetben jelenleg a
Szabó Nikolett (sz.:
nyilvántartási száma:

számú vegyes háziorvosi körzet praxisjogát a
háziorvosi feladatokat helyettesítéssel ellátó dr.
Fehérgyarmat, 1987.11.14., an.: Varga Ildikó,
75692) kívánja megszerezni.

2. Dr. Szabó Nikolett kinyilatkozta, hogy a nagyecsedi I. számú vegyes
háziorvosi körzet működtetését a Szolgáltató keretén belül kívánja
ellátni.
3. Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 154/2017. (X.9.)
KT. határozatával kinyilvánította, hogy a praxisjog megszerzése esetén
a Szolgáltatóval, mint dr. Szabó Nikolett személyes közreműködésével
működő egészségügyi szolgáltatóval az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény 2/B § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván
kötni legalább 6 éves időtartamra a nagyecsedi I. számú vegyes
háziorvosi körzet működtetésére.
Fentiek előrebocsátása mellett:
1. Szolgáltató vállalja, hogy a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi
körzetre (a továbbiakban: körzet) vonatkozóan az egészségügyi
szolgáltatás folytatásához szükséges működési engedélyt megszerzi.
2. Szolgáltató kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy
a. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő
fnanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint személyes és
folyamatos háziorvosi ellátást kell biztosítania a körzetben élők
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b.

számára, mely körzet területi lehatárolását az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016. (VIII.30.)
önkormányzati rendelet tartalmazza.
Részt kell vennie az ügyeleti ellátásban.

3. Szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatást a körzet
korábbi feladat-ellátási helyén a Nagyecsed, Hunyadi J. u. 3. sz. alatti
orvosi rendelőben kívánja biztosítani.
4. Az Önkormányzat bocsátja rendelkezésre a külön jogszabályban
meghatározott, szakmai minimum feltételek biztosításához szükséges,
az Önkormányzat tulajdonát képező, leltáríven feltüntetett alap
felszerelési tárgyakat, műszereket, berendezéseket melyek használatát
térítésmentesen
biztosítja
és
gondoskodik
ezek
javításáról,
karbantartásáról, pótlásáról.
5. Az Önkormányzat gondoskodik a háziorvosi tevékenység ellátásához
szükséges orvosi rendelő és várótér, valamint szociális helyiség
biztosításáról, ennek megfelelően azokat térítésmentesen a Szolgáltató
használatában adja. A Szolgáltató a használatba kapott helyiségeket
kizárólag
a
háziorvosi
tevékenység
folytatásának
céljára,
rendeltetésszerűen használhatja, az ettől eltérő használatból eredő
károkért teljes körűen felel. A helyiségek átalakítására, bővítésére, más
értéknövelő beruházások kivitelezésére a Szolgáltató kizárólag az
Önkormányzat előzetes engedélyével jogosult.
6. Az Önkormányzat a szerződéskötés napjával a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátja a működtetéshez szükséges dokumentációkat,
melyek őrzéséért, folyamatos vezetéséért a Szolgáltató tartozik
felelősséggel.
7. A Szolgáltató dr. Szabó Nikolett háziorvos személyes közreműködésével
vállalja, hogy tevékenységét területi ellátási kötelezettséggel a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint az e pontban rögzített
rendelési idő betartásával végzi. A körzetben a rendelési idő hétfőtől –
péntekig 8.00 – 12.00 óráig tart, a rendelkezésre állási idő hétfőtől –
péntekig 8.00 – 16.00 óráig tart.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a területi ellátási
kötelezettséggel járó háziorvosi alapellátási feladatok ellátása
tárgyában megkötik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B § szerinti feladat-ellátási szerződést az azt követő 30 napon
belül, hogy a körzetre a praxisjogot dr. Szabó Nikolett háziorvos
megszerezte.
9. Szerződős felek a jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit, valamint a vonatkozó
egészségügyi tárgyú jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
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Felek az előszerződést közös elolvasás és értelmezés
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

után,

mint

Nagyecsed, 2017. október 9.

…………………………………….
……………………………………
önkormányzat

szolgáltató

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT a Nagyecsed Hunyadi u. 3. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan fóktelepként történő
bejegyzésének engedélyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: visszautalt az előző napirendre, melyhez ez
szorosan kapcsolódik. A Betéti Társaság azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a háziorvosi feladatellátásnak helyet biztosító
ingatlant (Nagyecsed, Hunyadi u. 3.) fóktelepként a cégnyilvántartásba
bejegyeztethesse, e-nélkül ugyanis tevékenységét nem tudja megkezdeni.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
155 / 2017.(X.9.) KT.
határozata
A Nagyecsed Hunyadi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan fóktelepként történő bejegyzésének engedélyezéséről
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A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy a Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (4700
Mátészalka, Szalkay L. u. 19/B tetőtér 2, képviseli dr. Szabó Nikolett
ügyvezető) fóktelepe az Önkormányzat tulajdonát képező Nagyecsed,
Hunyadi u. 3. szám alatti ingatlanra a cégnyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön, és a fenti ingatlanon a Társaság szívességi használat jogcímén a
fóktelepét működtesse.

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Szántó Zsolt
települési képviselő
jkh.

Tóth Áron
települési képviselő
jkh.
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