JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. október 27-én de. 7,30 órakor a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Csendes Ferenc,
Kalmár Erzsébet,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a
testület határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ludmanné Papp Ilona és Réz
Szilárd képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontokra, és javasolta a különfélékkel való kiegészítést.
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat a különfélékkel
való kiegészítéssel együtt 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint
tárgyalja:
1./ A Nádudvar Város Önkormányzata és Dr. Buzdogány Tímea között a
egészségügyi alapellátására kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Különfélék

-21./ Napirendi pont megtárgyalása
Tárgy:
A Nádudvar Város Önkormányzata és Dr. Buzdogány Tímea között a
egészségügyi alapellátására kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzata
és Dr. Buzdogány Tímea között a egészségügyi alapellátására kötendő
feladat-ellátási szerződés elfogadására, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy az előző testületi ülésen még csak az előszerződést fogadta el
a képviselő-testület, de most viszont már a
végleges feladat-ellátási
szerződést tartalmazza az előterjesztés.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztést az alábbi
határozati javaslattal fogadják el:
1.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a alapján a nádudvari
090090273 ÁNTSZ ágazati azonosító számú területi ellátási kötelezettséggel
bíró házi orvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására a
határozat melléklete szerinti tartalommal 2016. december 1-i hatállyal
feladat-ellátási szerződést köt Dr. Buzdogány Tímeával.
2.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. október 28.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Melléklet a ../2016. (...) Ök. sz. határozathoz
Feladat-ellátási szerződés
egészségügyi alapellátási (háziorvosi) feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar,
Fő út 119.) képviseli: Beke Imre polgármester, (a továbbiakban:
Önkormányzat)
másrészről Dr. Buzdogány Tímea háziorvos, egyéni vállalkozó (szül.:
Debrecen, 1970. március 22.; an.: Szabó Zsuzsanna; állandó lakcíme:
4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5. I/9.; tartózkodási helye: 4002
Debrecen, Hattyú u. 2/B,; Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

-337976102; Adószáma: 72427367129; Vállalkozói számlaszáma:1173800821334148) (a továbbiakban: Vállalkozó) (továbbiakban együtt: Szerződő
felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
között alulírott helyen és napon házi orvosi egészségügyi alapellátás
működtetése céljából az alábbi feltételekkel:
1.) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 4. pontjában írt közfeladata ellátása
érdekében megbízza Vállalkozót azzal, hogy az Önkormányzat feladatát
képező házi orvosi egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében
Nádudvaron a 090090273 ÁNTSZ ágazati azonosító számú praxis házi orvosi
körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését a kijelölt
körzethatáron belül és a hozzá bejelentkezett más biztosítottak számára a
gyógyító megelőző ellátását biztosítsa, területi ellátási kötelezettséggel.
A Vállalkozó köteles ellátni mindazokat a betegeket, akik az
egészségbiztosítási kártyájukat (TAJ kártyát) nem nála adták le, azonban
rendelési idejében hozzá fordulnak az egészségügyi ellátásért és heveny
megbetegedésük, vagy krónikus betegségük rosszabbodása miatt orvosi
ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
Az Önkormányzat kiköti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a házi
orvosi feladatokat kizárólag Dr. Buzdogány Tímea orvos - - orvosi
nyilvántartási száma: M/54641, pecsétszáma: 54641 - láthatja el.
2.) Jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a működtető Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint a praxisjoggal érintett körzet meghatározását. A
körzethatárt a felek közösen és kölcsönösen bármikor módosíthatják.
Amennyiben az Önkormányzat a körzethatárt egyoldalúan módosítja és ebből
eredően a Vállalkozót kár éri, úgy az Önkormányzat kártalanítási
kötelezettséggel tartozik. A kár mértékét a felek a körzetből kikerült betegek
számának egy évre (12 hóra) eső finanszírozási szorzószámának figyelembe
vételével határozzák meg.
Összegét a tárgy évre a kiesett betegek pontszámára érvényes éves
finanszírozási díj összegében állapítják meg, melyet a károkozó
Önkormányzat a körzethatár módosítás hatályba lépését követő 60 napon
belül köteles átutalással megfizetni a Vállalkozó részére. Késedelmes fizetés
esetén az adott időpontban érvényes jegybanki alapkamatot érvényesítik a
felek.

-43.) A Vállalkozó a szabadsága és akadályoztatása esetén a helyettesítéséről
maga gondoskodik a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya egyidejű hozzájárulásával.
Amennyiben előre nem látható, nem tervezhető esemény bekövetkezik, úgy a
Önkormányzat és a helyettesítő háziorvost haladéktalanul értesíteni köteles.
4.) A rendelést a háziorvos a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi osztálya által kiadott
működési engedélyben foglaltak szerint köteles végezni a NAGISZ Zrt.
tulajdonát képező (Vállalkozó által bérelt) Nádudvar, Ady tér 7. sz. alatti
orvosi rendelőben. A bérleti díjat és a rezsiköltséget a NAGISZ Zrt-vel kötött
külön megállapodásban a Vállalkozó fizeti.
A rendelést naponta a következők szerint végzi:
- hétfő:
- kedd:
- szerda:
- csütörtök:
- péntek

830-1130; 1500-1600
830-1130;
830-1130
830-1130
830-1130

A rendelkezésre állási idő:
Hétfő-Péntek: 8:00-16:00 óráig.
5.) A Vállalkozó e szerződéssel - annak hatálya alatt – elvégzi a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és más ágazati
jogszabályban előirt, a praxis területére vonatkozó háziorvosi, egészségügyi
alapellátást. A Vállalkozó vállalja, hogy a körzetben a biztosítottak részére
folyamatos egészségügyi ellátást nyújt, tevékenységét a mindenkori
jogszabályoknak megfelelően a szakmai és etikai előírások betartásával látja
el.
Amennyiben a bérleti szerződés megszűnik a felek rögzítik, hogy a háziorvosi
praxis részére a rendelőt és a kiszolgáló helyiségeket az önkormányzat
biztosítja.
A Vállalkozó naponta három órát köteles az orvosi rendelőben rendelni,
továbbá öt órát a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok
ellátásával a praxis területén végezni.
Az orvos, illetve az ápolónő képesítésére a 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben
foglalt előírások vonatkoznak.

-56.) Az Önkormányzat az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft-vel Nádudvar település közigazgatási területére
ügyeleti ellátásra szerződést kötött, ezért a Vállalkozó nem köteles részt venni
az ügyelet munkájában. Saját döntése szerint külön szerződésben foglaltak
alapján a Vállalkozó részt vehet a központi orvosi ügyeleti szolgálatban.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzat a külső
szolgáltatóval az ügyeleti ellátásra kötött megállapodása bármilyen okból
megszűnik, úgy a Vállalkozó köteles részt venni Nádudvar Város
közigazgatási területén az orvosi ügyeleti ellátásban.
7.) A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó egészségügyi
tevékenységének folytatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott
működési engedélyt ezen szerződés 2. sz. mellékleteként csatolja. A
Vállalkozó tevékenységét a működési engedélyben foglaltak szerint köteles
végezni. A Vállalkozó a működési engedély egy példányát az Önkormányzat
rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a Vállalkozó nem bocsátja az
Önkormányzat rendelkezésére a működési engedélyt, az Önkormányzat
jogosult a szerződéstől elállni.
8.) A szükséges szakmai anyagok és fogyóeszközök, gyógyszerek, kötszerek,
fertőtlenítőszerek, nyomtatványok beszerzése a Vállalkozó kötelessége,
melynek költségei is őt terhelik. A Vállalkozó biztosítja továbbá saját
költségére a textíliák mosatását, a veszélyes hulladék ártalmatlanítását.
A Vállalkozó köteles a tevékenysége végzéséhez folyamatosan biztosítani az
egészségügyi szolgáltatásának
ellátásához a mindenkori hatályos
jogszabályban előírt szakmai minimum feltételek eszköztárát.
A felek megállapodnak abban, hogy a nettó 200.000,- Ft. feletti összegű
egyedi beszerzési értékre vonatkozó kötelező eszközbeszerzéshez a Vállalkozó
előrejelzése alapján a Önkormányzat pénzügyi lehetősége függvényében
támogatást nyújthat.
9.) A Vállalkozó vállalja, hogy az asszisztenciát saját maga foglalkoztatja és
költségeit viseli. Vállalja továbbá, hogy akadályoztatása illetőleg szabadsága
vagy betegsége esetén – jelentési kötelezettség mellett – maga gondoskodik a
saját és az alkalmazottja helyettesítéséről, melynek költségei a Vállalkozót
terhelik.
10.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a praxishoz tartozó
telefonvonalat és hívószámát saját maga biztosítja és a betegek számára
nyilvánosságra hozza.
Amennyiben a praxis más telephelyre költözik, úgy a telefonvonal és a
telefonszám új telephelyre átvihető.

-611.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az OEP-pel a Vállalkozó
közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. Az Önkormányzat a
Vállalkozónak a feladatellátásáért külön önkormányzati támogatást nem fizet.
12.) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a házi orvosi tevékenységének
végzéséhez felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie. A biztosítási kötvény
egy példányát Vállalkozó Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000
(II.25.) EüM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a háziorvosi tevékenység
minőségbiztosítása Vállalkozó feladata, aki a minőségbiztosítási tanúsítványt
vagy az azzal egyenértékű okirat egy példányát Önkormányzat
rendelkezésére bocsátja.
Vállalkozó az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett
nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartási idő meghosszabbításáról szóló
határozat egy példányát legkésőbb a nyilvántartási idő lejártának napján az
Önkormányzat részére köteles átadni.
13.) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt
feltételeket a Vállalkozónak kell teljesítenie.
Vállalkozó a vállalkozói tevékenység megszűnése esetén az Önkormányzattól
átvett berendezési és felszerelési tárgyakat hiánytalanul köteles
visszaszolgáltatni.
14.) Az Önkormányzat joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói
Járási
Hivatal
Járási
Népegészségügyi Intézete szakfelügyelő főorvosa felé jelezzen, illetve etikai
ügyben az illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete állásfoglalását kérje.
15.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződést
2016. december 1-jei hatállyal 10 évre - 2026. december 1-ig - kötik meg.
A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási
határidővel történhet. A szerződést csak írásbeli közléssel lehet felmondani.
Írásbeli közlésnek a tértivevényes postai küldemény minősül. A szerződés
rendkívüli, azonnali hatályú felmondásának van helye bármely fél súlyos
szerződésszegése esetén. Ilyen esetnek minősül különösen, ha az orvos
figyelmeztetés ellenére nem tartja be a rendelési időt, súlyos etikai vétséget
követ el, vagy működési engedélyét visszavonják.

-716.) A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha:
az Egészségbiztosítási Alap a vállalkozó orvossal a finanszírozási szerződést
felbontja, vagy nem hosszabbítja meg,
amennyiben az Orvosi Kamara etikai bizottsága súlyos etikai
vétség miatt a foglalkozástól eltiltja az orvost,
- jogerős bírói ítélet alapján a szakma gyakorlásától eltiltást mondott ki a
bíróság a váltakozó orvosra vonatkozóan,
- ezen szerződés megszegése esetén
17.) Amennyiben a vállalkozás társadalombiztosítási forrásai oly mértékben
csökkennek, hogy a praxis fenntartása aggályossá válik, úgy a vállalkozó
köteles ezt a tényt az önkormányzatnak Írásban haladéktalanul jelezni és a
pénzügyi bizonyítékokat mellékelni.
Esetleges támogatásról az önkormányzat az éves költségvetésében dönthet.
18.) Az önkormányzat jogosult a praxisról betegforgalmi - statisztikai
adatszolgáltatást kérni. Vállalja továbbá a Vállalkozó, hogy együttműködik az
Önkormányzattal az általános egészségügyi és információs igazgatási
feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések,
polgári védelmi feladatok).
Az Önkormányzat a Vállalkozót kirendelheti rendkívüli események esetén
feladatvégzésre (pl. katasztrófahelyzet, tömegbaleset esetén, stb.).
19.) A szerződés hatálybalépésének napja az az időpont, amit az
Egészségbiztosítási Alapkezelője a vállalkozó orvossal kötött szerződésben a
vállalkozás finanszírozásának kezdő időpontjaként elismer.
20.) A szerződés teljesítéséből eredő esetleges jogvitákat a felek elsősorban
megegyezéssel kívánják megoldani. Amennyiben a vitás kérdéseket nem
sikerül megegyezés folytán rendezni, úgy a jogviták eldöntésére a
megállapodó felek a Hajdúszoboszlói Járásbíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
22.) A szerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk, illetve a mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
A szerződést, amely 8 példányban készült és amelyből 3 példány
Önkormányzatot, 5 példány Vállalkozót illeti - a felek – a Magyar Orvosi
Kamara Hajdú-Bihar megyei Területi Szervének véleményezését, és Nádudvar
Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (…..) önkormányzati számú
jóváhagyó határozatát követően -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják.

-8Nádudvar, 2016. október

_______________________
Beke Imre
polgármester

___________________________
Dr. Buzdogány Tímea
vállalkozó háziorvos

1. melléklet
A 090090273 OEP ágazati azonosítójú háziorvosi körzet beosztása
utcanév
Ady tér
Antal János
Arany János
Árpád
Bajcsy
Bojár-Hollós
Csillag
Damjanich
Esze Tamás
Farkas Istvám
Balázs Lajos
Hajdú
Hajó
Haladás
Petri-Derzs
Honvéd
Hunyadi
Izabella
Kárpát
Kocsordos
Mártírok
Mátyás király
Mészáros Lázár
Móricz
Nádas
Nagy Sándor
Puskin
Vécsey Károly
Táncsics
Tompa
Varga
Fő u. páros oldala 128-tól végig

-92. melléklet
Működési engedély
3. melléklet
Minőségbiztosítási tanúsítvány

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2016. (X.27.)
Ök.sz. határozata:
1.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a alapján a nádudvari
090090273 ÁNTSZ ágazati azonosító számú területi ellátási kötelezettséggel
bíró házi orvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására a
határozat melléklete szerinti tartalommal 2016. december 1-i hatállyal
feladat-ellátási szerződést köt Dr. Buzdogány Tímeával.
2.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. október 28.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Melléklet a

91/2016. (X.27.) Ök. sz. határozathoz

Feladat-ellátási szerződés
egészségügyi alapellátási (háziorvosi) feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar,
Fő út 119.) képviseli: Beke Imre polgármester, (a továbbiakban:
Önkormányzat)
másrészről Dr. Buzdogány Tímea háziorvos, egyéni vállalkozó (szül.:
Debrecen, 1970. március 22.; an.: Szabó Zsuzsanna; állandó lakcíme:
4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5. I/9.; tartózkodási helye: 4002
Debrecen, Hattyú u. 2/B,; Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:
37976102; Adószáma: 72427367129; Vállalkozói számlaszáma:1173800821334148) (a továbbiakban: Vállalkozó) (továbbiakban együtt: Szerződő
felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
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működtetése céljából az alábbi feltételekkel:
1.) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 4. pontjában írt közfeladata ellátása
érdekében megbízza Vállalkozót azzal, hogy az Önkormányzat feladatát
képező házi orvosi egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében
Nádudvaron a 090090273 ÁNTSZ ágazati azonosító számú praxis házi orvosi
körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését a kijelölt
körzethatáron belül és a hozzá bejelentkezett más biztosítottak számára a
gyógyító megelőző ellátását biztosítsa, területi ellátási kötelezettséggel.
A Vállalkozó köteles ellátni mindazokat a betegeket, akik az
egészségbiztosítási kártyájukat (TAJ kártyát) nem nála adták le, azonban
rendelési idejében hozzá fordulnak az egészségügyi ellátásért és heveny
megbetegedésük, vagy krónikus betegségük rosszabbodása miatt orvosi
ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
Az Önkormányzat kiköti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a házi
orvosi feladatokat kizárólag Dr. Buzdogány Tímea orvos - - orvosi
nyilvántartási száma: M/54641, pecsétszáma: 54641 - láthatja el.
2.) Jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a működtető Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint a praxisjoggal érintett körzet meghatározását. A
körzethatárt a felek közösen és kölcsönösen bármikor módosíthatják.
Amennyiben az Önkormányzat a körzethatárt egyoldalúan módosítja és ebből
eredően a Vállalkozót kár éri, úgy az Önkormányzat kártalanítási
kötelezettséggel tartozik. A kár mértékét a felek a körzetből kikerült betegek
számának egy évre (12 hóra) eső finanszírozási szorzószámának figyelembe
vételével határozzák meg.
Összegét a tárgy évre a kiesett betegek pontszámára érvényes éves
finanszírozási díj összegében állapítják meg, melyet a károkozó
Önkormányzat a körzethatár módosítás hatályba lépését követő 60 napon
belül köteles átutalással megfizetni a Vállalkozó részére. Késedelmes fizetés
esetén az adott időpontban érvényes jegybanki alapkamatot érvényesítik a
felek.

3.) A Vállalkozó a szabadsága és akadályoztatása esetén a helyettesítéséről
maga gondoskodik a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya egyidejű hozzájárulásával.
- 11 Amennyiben előre nem látható, nem tervezhető esemény bekövetkezik, úgy a
Önkormányzat és a helyettesítő háziorvost haladéktalanul értesíteni köteles.
4.) A rendelést a háziorvos a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi osztálya által kiadott
működési engedélyben foglaltak szerint köteles végezni a NAGISZ Zrt.
tulajdonát képező (Vállalkozó által bérelt) Nádudvar, Ady tér 7. sz. alatti
orvosi rendelőben. A bérleti díjat és a rezsiköltséget a NAGISZ Zrt-vel kötött
külön megállapodásban a Vállalkozó fizeti.
A rendelést naponta a következők szerint végzi:
- hétfő:
- kedd:
- szerda:
- csütörtök:
- péntek

830-1130; 1500-1600
830-1130;
830-1130
830-1130
830-1130

A rendelkezésre állási idő:
Hétfő-Péntek: 8:00-16:00 óráig.
5.) A Vállalkozó e szerződéssel - annak hatálya alatt – elvégzi a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és más ágazati
jogszabályban előirt, a praxis területére vonatkozó háziorvosi, egészségügyi
alapellátást. A Vállalkozó vállalja, hogy a körzetben a biztosítottak részére
folyamatos egészségügyi ellátást nyújt, tevékenységét a mindenkori
jogszabályoknak megfelelően a szakmai és etikai előírások betartásával látja
el.
Amennyiben a bérleti szerződés megszűnik a felek rögzítik, hogy a háziorvosi
praxis részére a rendelőt és a kiszolgáló helyiségeket az önkormányzat
biztosítja.
A Vállalkozó naponta három órát köteles az orvosi rendelőben rendelni,
továbbá öt órát a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok
ellátásával a praxis területén végezni.
Az orvos, illetve az ápolónő képesítésére a 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben
foglalt előírások vonatkoznak.

6.) Az Önkormányzat az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft-vel Nádudvar település közigazgatási területére
ügyeleti ellátásra szerződést kötött, ezért a Vállalkozó nem köteles részt venni
az ügyelet munkájában. Saját döntése szerint külön szerződésben foglaltak
alapján a Vállalkozó részt vehet a központi orvosi ügyeleti szolgálatban.
- 12 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzat a külső
szolgáltatóval az ügyeleti ellátásra kötött megállapodása bármilyen okból
megszűnik, úgy a Vállalkozó köteles részt venni Nádudvar Város
közigazgatási területén az orvosi ügyeleti ellátásban.
7.) A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó egészségügyi
tevékenységének folytatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott
működési engedélyt ezen szerződés 2. sz. mellékleteként csatolja. A
Vállalkozó tevékenységét a működési engedélyben foglaltak szerint köteles
végezni. A Vállalkozó a működési engedély egy példányát az Önkormányzat
rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a Vállalkozó nem bocsátja az
Önkormányzat rendelkezésére a működési engedélyt, az Önkormányzat
jogosult a szerződéstől elállni.
8.) A szükséges szakmai anyagok és fogyóeszközök, gyógyszerek, kötszerek,
fertőtlenítőszerek, nyomtatványok beszerzése a Vállalkozó kötelessége,
melynek költségei is őt terhelik. A Vállalkozó biztosítja továbbá saját
költségére a textíliák mosatását, a veszélyes hulladék ártalmatlanítását.
A Vállalkozó köteles a tevékenysége végzéséhez folyamatosan biztosítani az
egészségügyi szolgáltatásának
ellátásához a mindenkori hatályos
jogszabályban előírt szakmai minimum feltételek eszköztárát.
A felek megállapodnak abban, hogy a nettó 200.000,- Ft. feletti összegű
egyedi beszerzési értékre vonatkozó kötelező eszközbeszerzéshez a Vállalkozó
előrejelzése alapján a Önkormányzat pénzügyi lehetősége függvényében
támogatást nyújthat.
9.) A Vállalkozó vállalja, hogy az asszisztenciát saját maga foglalkoztatja és
költségeit viseli. Vállalja továbbá, hogy akadályoztatása illetőleg szabadsága
vagy betegsége esetén – jelentési kötelezettség mellett – maga gondoskodik a
saját és az alkalmazottja helyettesítéséről, melynek költségei a Vállalkozót
terhelik.
10.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a praxishoz tartozó
telefonvonalat és hívószámát saját maga biztosítja és a betegek számára
nyilvánosságra hozza.
Amennyiben a praxis más telephelyre költözik, úgy a telefonvonal és a
telefonszám új telephelyre átvihető.

11.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az OEP-pel a Vállalkozó
közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. Az Önkormányzat a
Vállalkozónak a feladatellátásáért külön önkormányzati támogatást nem fizet.
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végzéséhez felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie. A biztosítási kötvény
egy példányát Vállalkozó Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000
(II.25.) EüM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a háziorvosi tevékenység
minőségbiztosítása Vállalkozó feladata, aki a minőségbiztosítási tanúsítványt
vagy az azzal egyenértékű okirat egy példányát Önkormányzat
rendelkezésére bocsátja.
Vállalkozó az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett
nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartási idő meghosszabbításáról szóló
határozat egy példányát legkésőbb a nyilvántartási idő lejártának napján az
Önkormányzat részére köteles átadni.
13.) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt
feltételeket a Vállalkozónak kell teljesítenie.
Vállalkozó a vállalkozói tevékenység megszűnése esetén az Önkormányzattól
átvett berendezési és felszerelési tárgyakat hiánytalanul köteles
visszaszolgáltatni.
14.) Az Önkormányzat joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói
Járási
Hivatal
Járási
Népegészségügyi Intézete szakfelügyelő főorvosa felé jelezzen, illetve etikai
ügyben az illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete állásfoglalását kérje.
15.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződést
2016. december 1-jei hatállyal 10 évre - 2026. december 1-ig - kötik meg.
A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási
határidővel történhet. A szerződést csak írásbeli közléssel lehet felmondani.
Írásbeli közlésnek a tértivevényes postai küldemény minősül. A szerződés
rendkívüli, azonnali hatályú felmondásának van helye bármely fél súlyos
szerződésszegése esetén. Ilyen esetnek minősül különösen, ha az orvos
figyelmeztetés ellenére nem tartja be a rendelési időt, súlyos etikai vétséget
követ el, vagy működési engedélyét visszavonják.
16.) A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha:

az Egészségbiztosítási Alap a vállalkozó orvossal a finanszírozási szerződést
felbontja, vagy nem hosszabbítja meg,
amennyiben az Orvosi Kamara etikai bizottsága súlyos etikai
vétség miatt a foglalkozástól eltiltja az orvost,
- 14 - jogerős bírói ítélet alapján a szakma gyakorlásától eltiltást mondott ki a
bíróság a váltakozó orvosra vonatkozóan,
- ezen szerződés megszegése esetén
17.) Amennyiben a vállalkozás társadalombiztosítási forrásai oly mértékben
csökkennek, hogy a praxis fenntartása aggályossá válik, úgy a vállalkozó
köteles ezt a tényt az önkormányzatnak Írásban haladéktalanul jelezni és a
pénzügyi bizonyítékokat mellékelni.
Esetleges támogatásról az önkormányzat az éves költségvetésében dönthet.
18.) Az önkormányzat jogosult a praxisról betegforgalmi - statisztikai
adatszolgáltatást kérni. Vállalja továbbá a Vállalkozó, hogy együttműködik az
Önkormányzattal az általános egészségügyi és információs igazgatási
feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések,
polgári védelmi feladatok).
Az Önkormányzat a Vállalkozót kirendelheti rendkívüli események esetén
feladatvégzésre (pl. katasztrófahelyzet, tömegbaleset esetén, stb.).
19.) A szerződés hatálybalépésének napja az az időpont, amit az
Egészségbiztosítási Alapkezelője a vállalkozó orvossal kötött szerződésben a
vállalkozás finanszírozásának kezdő időpontjaként elismer.
20.) A szerződés teljesítéséből eredő esetleges jogvitákat a felek elsősorban
megegyezéssel kívánják megoldani. Amennyiben a vitás kérdéseket nem
sikerül megegyezés folytán rendezni, úgy a jogviták eldöntésére a
megállapodó felek a Hajdúszoboszlói Járásbíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
22.) A szerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk, illetve a mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
A szerződést, amely 8 példányban készült és amelyből 3 példány
Önkormányzatot, 5 példány Vállalkozót illeti - a felek – a Magyar Orvosi
Kamara Hajdú-Bihar megyei Területi Szervének véleményezését, és Nádudvar
Város Önkormányzata Képviselő-testülete 91/2016. (X.27.) önkormányzati
számú jóváhagyó határozatát követően -, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják.

Nádudvar, 2016. október
_______________________
Beke Imre
polgármester

___________________________
Dr. Buzdogány Tímea
vállalkozó háziorvos
1. melléklet
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A 090090273 OEP ágazati azonosítójú háziorvosi körzet beosztása
utcanév
Ady tér
Antal János
Arany János
Árpád
Bajcsy
Bojár-Hollós
Csillag
Damjanich
Esze Tamás
Farkas Istvám
Balázs Lajos
Hajdú
Hajó
Haladás
Petri-Derzs
Honvéd
Hunyadi
Izabella
Kárpát
Kocsordos
Mártírok
Mátyás király
Mészáros Lázár
Móricz
Nádas
Nagy Sándor
Puskin
Vécsey Károly
Táncsics
Tompa
Varga
Fő u. páros oldala 128-tól végig
2. melléklet
Működési engedély

3. melléklet
Minőségbiztosítási tanúsítvány

- 16 2./ Különfélék:
Tárgy: Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működtetői
létszámának növelése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Kövy Sándor Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola működtetői létszámának növelésére, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy az iskola dolgozói létszámának emeléséről van szó. 17 fő
technikai dolgozó átvételéről. Viszont a tankerület csak akkor fogja átvenni a
dolgozókat, ha előtte az önkormányzat állományában szerepelnek. Erről
szól az előterjesztés.
Kovács Lászlóné irodavezető,
elmondta, hogy a köznevelési törvény
mondja ki, hogy a nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati
intézményekben alkalmazottak létszáma legfeljebb a pedagógusok teljes
munkaidőre számított létszámának húsz százaléka lehet.
A pedagógusok teljes munkaidőre számított létszáma a Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola esetében 85 fő, ennek húsz százaléka 17 fő lehet.
Boros Lajosné alpolgármester, az iskolában jelenleg 78 fő pedagógus van,
idetartozik a pszichológus, a gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus is.
Csendes Ferenc képviselő, megkérdezte, hogy fel tud –e venni ennyi
pedagógus létszámot?
Boros Lajosné alpolgármester, nem igazán, mert nincs annyi szakképzett
Nádudvaron. A mostani létszám 17 fő technikai dolgozót érint.
Beke Imre polgármester, a szerződésben a próbaidőt ki kell kötni. Javasolta
a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztést az alábbi határozati
javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nádudvar Város
Önkormányzat által foglalkoztatott, a Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola működtetői feladatához kapcsolódó létszámát 2016.
november 1. napjától 6 fő közalkalmazotti létszámmal megemeli.

Felkéri a testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletében 1.536 eft. bér és 422 eft munkaadói járulék
személyi előirányzat növelését a 2016. évi többletbevétel figyelembe vételével
dolgozza ki.
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2016. november 1.

Felelős:

Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási
Irodavezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi
Irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(X.27.)önkormányzati számu határozata:

92/2016.

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nádudvar Város
Önkormányzat által foglalkoztatott, a Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola működtetői feladatához kapcsolódó létszámát 2016.
november 1. napjától 6 fő közalkalmazotti létszámmal megemeli.
Felkéri a testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletében 1.536 eft. bér és 422 eft munkaadói járulék
személyi előirányzat növelését a 2016. évi többletbevétel figyelembe vételével
dolgozza ki.
Határidő: 2016. november 1.
Felelős:

Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási
Irodavezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi
Irodavezető

Beke Imre polgármester, elmondta, hogy volt egyeztetés a KLIK-el az
iskolával kapcsolatban. Ott elmondták, hogy az iskola konyhára nem tartanak
igényt, a sportcsarnok használatában még nem sikerült megállapodni,
folyamatban van az ügy. Meg látjuk, hogy bérleményként megéri –e
használatban adni.

- 18 -

A következőkben elmondta, hogy tegnap egy jól sikerült , színvonalas esten
volt, az idősek világnapját ünnepelték. Ott merült fel a karácsonyi
diszkivilágitás. A környező települések már ebben előrébb léptek. Ugy
gondolja, hogy jó lenne itt a Nádudvaron élő idősebb lakosságnak, vagy
azoknak az embereknek, akik nem tudnak más településre elmenni egy
látványosabb karácsonyi diszkivilágitás a középületekre.
Gondolt itt az intézményekre, valamint a központi rész látványosabb
kivilágítására. Ez kb. 600 eft-ba kerülne.
Kérte a képviselő-testület tagjait,, hogy a középületek karácsonyi
diszkivilágitására vonatkozó javaslatát fogadják el, melynek kb értéke
600 eft.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a polgármester középületekre vonatkozó karácsonyi
diszkivilágitási javaslatát 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2016.(X.27.)
Önkormányzati számu határozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közelgő Adventre való
felkészülés jegyében nettó 600.000.- Ft önkormányzati forrást különít el a
Fő utcán lévő középületek díszkivilágítására.
A keretösszeg forrása a bevételi többlet.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Nádudvar Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati
rendelet soron következő módosításakor az összeget építse be.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: azonnal
Boros Lajosné alpolgármester, legyen ennek egy gazdája, legyen az
intézmény a felelős. Ha leszerelték a világítást, azt tegyék el, tárolják a saját
intézményükbe. Igy akkor a következő évben is fel lehet használni.
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Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az
ülést 8,00 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Ludmanné Papp Ilona
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. október 27-ei ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

91/2016. (X.27.) önkormányzati számú határozatot,

-

dr. Budogány Tímea feladat-ellátási szerződés elfogadásáról,
92/2016. (X.27.) önkormányzati számú határozatot, Kövy
Sándor Általános iskola létszámbővítésről
93/2016.(X.27.) önkormányzati számú határozatot,
Karácsonyi disz kivilágítás elfogadásáról

