Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
január 18-án 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,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,
Kovács Imre a Kft. ügyvezetője
Távol maradt: Dr. Ficsor Mihályné, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bugja János és Bulyáki Zoltán, 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 8 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Bugja János és Bulyáki Zoltán
települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
1

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
1 / 2018.(I.18.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. január 18-ai - rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bugja
János és Bulyáki Zoltán települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT a nagyecsedi III. számú háziorvosi körzet működtetésével
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- JAVASLAT az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó
közreműködői szerződés jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
2 / 2018.(I.18.) KT.
határozata
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Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT a nagyecsedi III. számú háziorvosi körzet működtetésével
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- JAVASLAT az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó
közreműködői szerződés jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi III. számú háziorvosi körzet
működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: röviden összefoglalta, hogy a „Gaál és Társa”
Betéti Társaság volt az önkormányzattal feladat-ellátási szerződésben a III.
számú háziorvosi körzet ellátására, és ehhez kapcsolódóan iskolaegészségügyi feladatokat is ellátott. Dr. Gaál Gedeon Bence az elmúlt
évben, határidőben felmondta a feladat-ellátási szerződést. Február 28-án
szűnik meg a doktor úr közreműködése a körzetben. Időközben sikerült
megállapodni dr. Szabó Tímeával, aki jelenleg a háziorvosi szakvizsgára
készül. Végzett orvos diplomával rendelkezik, csak a háziorvosi
szakvizsgáját fogja májusban megszerezni. Az önkormányzatnak
gondoskodni kell március 1-től a feladat-ellátásról, ezért visszaveszi a
működtetés jogát és a közreműködő személyekkel – asszisztenciával és
helyettesítő orvossal – szerződést köt. Amikor dr. Szabó Tímea megszerzi a
praxisjogot, akkor fogja az önkormányzat átadni a működtetés jogát. Most
március 1-re az önkormányzatnak kell megszerezni a működési engedélyt.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
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Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
3 / 2017.(I.18.) KT.
határozata
A nagyecsedi III. számú háziorvosi körzet működtetői jogával
kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy:
1. Tudomásul veszi, hogy 2018. március 1. napjával a nagyecsedi III.
számú háziorvosi körzetre vonatkozóan a „Gaál és Társa” Betéti
Társaság (4355 Nagyecsed, Hunyadi u. 3.) működtetői joga a betéti
társaságnak a feladat-ellátási szerződés felmondása miatt
megszűnik.
2. Tudomásul veszi, hogy dr. Gaál Gedeon Bence háziorvos a III. számú
háziorvosi körzetre vonatkozóan praxisjogáról 2018. március 1.
napjával lemondott.
3. Egyetért azzal, hogy a nagyecsedi III. számú háziorvosi körzet
működtetője 2018. március 1. napjától Nagyecsed Város
Önkormányzata.
4. A nagyecsedi III. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok
ellátását helyettesítéssel oldja meg mindaddig, amíg a körzetre
vonatkozóan arra jogosult személy praxisjogot nem szerez.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat
megtegye, megállapodásokat megkösse.

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT az iskola-egészségügyi feladatok ellátására
vonatkozó közreműködői szerződés jóváhagyására
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Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az iskola-egészségügyi
feladatok ellátására is szerződésük van, emiatt a változás miatt azt is
aktualizálni kell. Dr. Szabó Nikolettel már tavaly novemberben
közreműködői szerződést kötöttek, a másik két körzetre vonatkozóan
korábbi megállapodásuk van, ezt kell átdolgozni és közreműködői
szerződésben rögzíteni, hogy hogyan működik az iskola-egészségügyi
ellátás. Egyenlőre dr. Szabó Nikolett és dr. Tóth Attila fogják ellátni a
feladatot, ha megjön az új doktornő, akkor vele is szerződést fognak kötni.
Kovács Lajos, polgármester: 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: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
4 / 2017.(I.18.) KT.
határozata
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó
közreműködői szerződés jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy jóváhagyja az
iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó közreműködői
szerződést az önkormányzat és dr. Tóth Attila egyéni vállalkozó háziorvos
között a határozat melléklete szerinti szerződésben foglalt tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a közreműködői szerződés aláírására

KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS
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Amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata, 44355 Nagyecsed, Árpád u. 32.
képviseli: Kovács Lajos polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről Dr. Tóth Attila egyéni vállalkozó (szül. hely, idő: Nyíradony, 1952.12.19. anyja
neve: Várnagy Erzsébet, székhelye: 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 57., telephelye: 4355
Nagyecsed, Hunyadi u. 3. sz., a továbbiakban: Közreműködő.)
között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel.
1. Szerződő felek kijelentik, hogy szerződést kötnek az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, az
önkormányzat kötelezettségét képező iskola-egészségügyi feladatok ellátásra.
Egészségügyi szakmakód: 6306 iskola- és ifjúságorvoslás.
2. Az Önkormányzat megbízza a Közreműködőt az 1. pontban körülírt feladatok
ellátásával. Közreműködő a feladatok ellátását a jelen szerződésben rögzített
feltételekkel elvállalja.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt feladatokat a
Közreműködőnek az alábbi köznevelési intézményekbe beíratott gyermekek
tekintetében kell ellátnia, változó helyszíneken az érintett köznevelési intézmények
székhelyein:
a. Nagyecsedi Óvoda, székhelye: 4355 Nagyecsed, Vasút u. 10.
b. Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
székhelye: 4355 Nagyecsed, Rózsás u. 1.
c. Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
székhelye: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 12.
4. A 3. pontban felsorolt köznevelési intézményekbe beíratott gyermekek száma az
intézmények alapító okirata és a tényleges állapotok szerint egyik feladat-ellátási
helyen sem éri el a 800 főt. Ennek megfelelően az iskola-egészségügyi feladatot
részmunkaidőben látja el a Közreműködő, mint személyes közreműködésre kötelezett
orvos. A Közreműködő rendelési ideje az iskola-egészségügyi feladat-ellátás
tekintetében keddi napokon 12 órától 14 óráig, csütörtöki napokon 12 órától 13 óráig
tart. A Közreműködő rendelési idejét és helyét a 3. pontban felsorolt köznevelési
intézményekben szokásos módon kell nyilvánosságra hoznia.
5. A Közreműködő az iskola-egészségügyi feladatait az iskola egészségügyi ellátásról
szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint köteles
ellátni. A feladatellátás során köteles együttműködni a 3. pontban felsorolt köznevelési
intézmények vezetőivel, pedagógusaival, valamint az e pontban hivatkozott jogszabály
4. § (1) bekezdésében meghatározott szervekkel, hatóságokkal.
6. A Közreműködő tudomásul veszi, hogy tevékenységének szakmai felügyeletét az
illetékes népegészségügyi hatóság látja el. Tudomásul veszi, hogy tevékenységét az
Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrizheti. A Közreműködő vállalja, hogy az itt
meghatározott szervek ellenőrzése során e szervekkel együttműködik.
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7. Közreműködő kijelenti, hogy a feladat-ellátáshoz
képesítésekkel és végzettségekkel rendelkezik.

szükséges

engedélyekkel,

8. A Közreműködő felelős mindazon károkért, amelyet az iskola-egészségügyi feladatai
ellátása során, vagy azzal összefüggésben okozott.
9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket az
iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 1. mellékletében
meghatározottak szerint biztosítja. A munkaköpenyt a Közreműködő biztosítja. A
Közreműködő vállalja, hogy az Önkormányzat által biztosított eszközöket,
berendezési tárgyakat, helyiségeket rendeltetésszerűen, az iskola-egészségügyi
feladatok ellátása céljából használja. Tudomásul veszi a Közreműködő, hogy a nem
rendeltetésszerű használatból eredő károkért teljes felelősséggel tartozik.
10. A Közreműködő az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáért a feladat-ellátással
érintett köznevelési intézményekben ellátandó létszám alapján az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő fnanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az
Egészségbiztosítási Pénztár által havonta megállapított díjra jogosult.
11. Az Önkormányzat a 10. pont szerinti díjat a tárgy hót követő hónap 10. napjáig számla
ellenében, teljesítés igazolást követően folyósítja a Közreműködőnek.
12. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyesen közreműködő orvos
szabadsága, betegsége, szakmai továbbképzése, vagy egyéb jellegű távolléte idején
gondoskodik az orvos helyettesítéséről. Ebben az esetben a helyettes díjazásáról az
Önkormányzat gondoskodik a 10-11. pontok fgyelembevételével.
13. A Közreműködő vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
nyilvántartási, jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, azokat a
jogszabályokban előírt határidőkre elkészíti.
14. A jelen szerződés 2018. március hónap 01. napjától kezdődően határozatlan időre jön
létre.
15. A jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti az általa
alaposnak tartott okok közlése mellett.
16. Jelen szerződést a szerződő felek írásban, közös megegyezéssel bármikor
megszüntethetik a szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett. Ezen túlmenően jelen
szerződést bármelyik fél írásban 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja.
17. Az Önkormányzat a jelen szerződést írásban, indokolással azonnali hatállyal
felmondhatja, ha:
a. a Közreműködő a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt,
működésre vonatkozó előírásokat,
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b. a Közreműködő a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát bármely
okból elveszti.
18. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből redő vitás kérdéseket
elsődlegesen tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben a felek a
vitás kérdésekben nem tudnak megegyezni, úgy a jogviták eldöntésére kikötik a
Mátészalkai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
19. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
törvénykönyv, és a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályok, rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
Felek az szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nagyecsed, 2018. január 19.

…………………………………….
Önkormányzat

……………………………………
Közreműködő

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

Bugja János
települési képviselő
jkh.

Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.
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