
K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14.
napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

19/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

A háziorvosi és a házi gyermekorvosi szerződések felülvizsgálatáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2/B § (1) bekezdése alapján az

a.) I. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződést a határozat 1. számú
melléklete szerint fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Dr. Kotró László és társa Bt. Kengyel, Kossuth L. út 141.
4. Irattár

Kmf.

Nagy Szilárd sk. Dr. Fekete Nóra sk.

polgármester jegyző

A kivonat hiteles:

Kengyel, 2013. február 15.

Kozákné Mikus Anikó

jkv. vezető



1. számú melléklet a 19/2013.(II.14.) Kt. határozathoz

S Z E R Z Ő D É S

HÁZIORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI KÖTELEZETTSÉGGEL

amely létrejött egyrészről Kengyel Község Önkormányzata - képviseletében eljáró: Nagy
Szilárd polgármester - mint Megbízó, másrészről Dr. Kotró László és társa Bt. Székhely:
Kengyel, Kossuth Lajos út 141., képviseli: Dr. Kotró László ( szül.: Kászonújfalu,
1943.06.19.; an.: Boldizsár Franciska) Kengyel, Kossuth Lajos út 141. háziorvos - mint
Megbízott között az alábbi feltételekkel:

1. Megbízó jelen szerződés keretében megbízást ad háziorvosi szolgáltatás területi
ellátására, Kengyel Község I. számú felnőtt háziorvosi körzetében.

2. Megbízott rendelkezik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiadott működési engedéllyel.

3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, az ellátási területen élő és az általa elfogadott
biztosítottak, valamint a hozzá sürgősséggel fordulók részére a hatályos
jogszabályoknak megfelelő szolgáltatást nyújt folyamatosan és személyesen.

Feladatkörébe tartozik az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a
beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi
rehabilitációja, illetve szükség szerint szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti
vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
Háziorvosi feladatkörébe tartoznak továbbá a 4/2000.(II.25.) Korm. rendelet 4. § (2)-(3)
bekezdéseiben felsorolt feladatok is.

4. Megbízó kötelezi magát, hogy az ellátási terület tekintetében másik háziorvossal
egyidejűleg nem köt területi ellátásra vonatkozó szerződést.

5. Az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásra vonatkozó feltételeket a
Megbízott és az Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött külön szerződés
tartalmazza.

6. Megbízó joga, hogy az átadott feladat elvégzését ellenőrizze, ellenőriztesse, szakmai
hiányosság, hiba gyanúja esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve felé jelentést tegyen, etikai ügyben az
Orvosi Kamara állásfoglalását kérje. Tulajdonosi érdekeket sértő esetben (pl.
szándékos rongálás, gondatlanságból okozott kár esetén) jogi úton szerezzen
érdekeinek érvényt.

7. Megbízott kötelezi magát, hogy hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon
naponta legkevesebb 2 órát rendel. Amennyiben jogszabályváltozás miatt a
jogszabály kevesebb óraszámot határoz meg, abban az esetben is minimum az e
pontban meghatározott órát kell a háziorvosnak rendelnie. Megbízott az ügyeleti
ellátásban nem köteles részt venni.

8. Megbízó a háziorvosi feladatok ellátásához a Kengyel, Kossuth Lajos út 139., I.
számú háziorvosi körzet rendelő helyiségét a szerződés időtartamára
térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja, a benne lévő
berendezésekkel, felszerelésekkel, eszközökkel együtt. A Megbízott a berendezést,
felszerelést leltár szerint köteles átvenni és a szerződés megszűnésekor azokkal
használható állapotban leltár szerint elszámolni, szükség esetén a hiányt pótolni. A
Megbízott az orvosi rendelő (kivéve a beépített tartozékok) és a berendezés,
felszerelés folyamatos karbantartásáról saját maga köteles gondoskodni, köteles a
rendelőt és környékét tisztán és rendben tartani. A rendelő működtetésével
kapcsolatos kiadásokat a Megbízott viseli. A közüzemi díjak, takarítás és egyéb



költségek rendelőre eső részének viselésére vonatkozóan a szerződés melléklete
rendelkezik.

9. Megbízott vállalja, hogy a tevékenységének színvonalas végzéséhez szükséges
szakasszisztencia alkalmazásáról gondoskodik. Az alkalmazottak munkabérének
megfizetése, az alkalmazásukkal összefüggő költségek, a Megbízottat terhelik.

10. A Megbízott biztosítja a háziorvosokkal, a fogorvossal és a védőnői szolgálattal a
szakmai javulását elősegítő együttműködést, a kölcsönös és folyamatos
kapcsolattartást.

11. Megbízott vállalja, hogy a háziorvosi ellátást veszélyeztető bármilyen jellegű
esemény, körülmény észlelésekor a Megbízót haladéktalanul értesíti. Vállalja
továbbá, hogy szabadsága, vagy egyéb távollétének idejére a helyettesítéséről – a
képesítési előírásoknak megfelelő háziorvos közreműködésével – saját költségén
gondoskodik és erről előre értesíti a Megbízót.

12. A háziorvosi tevékenység során keletkező veszélyes hulladék tárolásáról,
elszállításáról Megbízott saját költségén gondoskodik.

13. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a rendelő működtetésére
vonatkozó jogszabályok változnak, az abban foglaltak teljesítését külön
megállapodásban rögzítik.

14. Megbízó a praxis elidegenítésekor lehetőség szerint figyelembe veszi az addigi
működtető szándékát az új működtető személyére, ha az a jogszabályi feltételeknek
megfelel.

15. Jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél indokolás nélkül
felmondhatja, a felmondási idő: 6 hónap.

16. A szerződés azonnali hatályú felmondásának is helye van, ha a szerződő felek a
szerződésben vállalt kötelezettségüket megszegik és azt, felhívás ellenére sem
teljesítik.

17. A Megbízó él az egyoldalú felmondás lehetőségével, ha az egészségügyi szolgáltató:

- szakmai feladatainak ellátásával kapcsolatos tevékenységét az Orvosi
Kamara súlyos fegyelmi vétségnek nyilvánítja

- a Bíróság jogerős ítéletével súlyos kötelezettségszegést állapít meg
- a hatályos jogszabályokban előírt és jelen szerződésben vállalt feladatát

nem képes elvárható módon ellátni, és ezért az illetékes Bíróság a
tevékenység folytatásától eltiltotta.

18. Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni
a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

19.Jelen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kengyel, 2013.______________

____________________________
Kengyel Község Önkormányzata

Nagy Szilárd
polgármester

Megbízó

____________________________
Dr. Kotró László és társa Bt.

Dr. Kotró László orvos
Megbízott



Melléklet a HÁZIORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI
KÖTELEZETTSÉGGEL szerződéshez

Az átadott I. sz. háziorvosi rendelő fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségeket
(villany, víz, gáz, telefon, internet, takarítás stb.) teljes egészében a Megbízott fizeti a
vállalkozás beindításának napától. A mérők állását az átadási jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.

A megbízóhoz érkező számlák továbbszámlázásának alapja a következő:

Gázfogyasztás:
Központi 621181110279981 gyári számú óra (induló állás: 556 m3) az épület teljes
gázfogyasztását méri.
A háziorvosi rendelő hőmennyiség mérőjének gyári száma: 2011-183991, induló
állása 1609kWh.
A fizetendő összeg a havi átalánydíj, és a I. és II. sz. háziorvosi rendelőkhöz tartozó
hőmennyiségmérő által mért mennyiség felének arányában kerül kiszámlázásra
havonta.
Az elszámoló számla kibocsátásakor végszámla kerül kiállításra.

Vízfogyasztás:
A 374338/11 gyári számú almérőn mért mennyiség felének alapján. Induló állás:
00005 m3.

Szennyvíz szippantás:

A szippantott szennyvíz mennyisége alapján fizetendő díj a felhasznált ivóvíz
arányában kerül kiszámlázásra.

Villamos energia fogyasztás:

A S/N 20110221833 gyári számú mérőn mért fogyasztás fele alapján. A leolvasás
utáni elszámoló számla kibocsátásakor végszámla kerül kiállításra. Induló állás: 192
kW.

Telefon díj, internet használat díja:

A rendelőkhöz tartozó 56/330-275 telefonszám alapján, valamint az internet
előfizetés Megbízóhoz érkező telefonszámla és internet előfizetés díjának 1/3-a
továbbszámlázásra kerül.

Takarítás:

A takarítást az Önkormányzat alkalmazásában álló takarító végzi, személyi
juttatásainak ¼ része kerül számlázásra.



K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14.
napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

20/2013.(II.14.) Kt.
H a t á r o z a t

Varga Sándor és élettársa szociális bérlakás bérlőjének való kijelöléséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzati
tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló többször módosított 8/2004.(IV.21.)
önkormányzati rendelete 5.§.(1) bekezdése a./ pontjában biztosított
jogkörében eljárva

Varga Sándor és élettársa Vass Réka

Kengyel, Bajcsy-Zs. út 125/d és Kengyel, Kossuth út 190. szám alatti
lakosokat a Kengyel Április 4. út 38. szám alatti szociális bérlakás bérlőjének
jelöli ki.

A bérleti szerződés három évre terjedő időszakra szól.

A kérelmezők megfelelnek a vonatkozó önkormányzati rendeletben leírt
feltételeknek, így szociális bérlakás használatára jogosultak.
Amennyiben körülményeik megváltoznak és a bérlők a rendeletben foglalt
feltételeknek nem felelnek meg és nem jogosultak a szociális bérlakásra, úgy
kérhetik a lakás további kiutalását nem szociális jelleggel, más feltételekkel,
ha a lakásra szociális igénylő és jogosult nincs.

Egyéb esetben a lakást a vele együtt élőkkel a bérleti szerződés lejárta után
köteles elhagyni.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Varga Sándor Kengyel, Bajcsy-Zs. út 125/d.
4. Irattár

Kmf.

Nagy Szilárd sk. Dr. Fekete Nóra sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteles:
Kengyel, 2013. február 15.

Kozákné Mikus Anikó
jkv. vezető


