Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
37/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Arnóczi István János, Betkó József, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén,
Marton Dániel, Márjalaki József képviselők,
Megyeri László aljegyző
Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Enyedi
László, Vaszkó Erika osztályvezetők, Pardi László műszaki ügyintéző, Tóthné
Rojik Edit oktatási előadó
Önkormányzati
állampolgárok,

intézmények

vezetői,

sajtó

képviselői,

érdeklődő

Jakucs Mária és Csikós Anikó jegyzőkönyvvezetők
Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 7 fő. Hiányzott az ülésről Toldi Balázs alpolgármester,
Béres János, Nagyné Perjési Anikó, Fülöp Zoltán, Poharelec László képviselők.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Béres János és Marton Dániel képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
673/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Béres János és
Marton Dániel képviselőket.
Határidő: azonnal
Elöljáróban elmondta, a képviselő-testület ülését megelőzően a mai nap 13 órára GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulási ülés került összehívásra, mely ülés napirendjei között
szerepel a Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatrendszerének átszervezése tárgyú előterjesztés. Ezzel
összefüggésben viszont Gyomaendrőd Önkormányzat képviselő-testület még nem döntött a Társulási
megállapodás felülvizsgálatáról, mely előterjesztés a mai képviselő-testületi ülés 10. napirendjeként
szerepel. Kérte a képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy első napirendi pontként a Társulási
megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést tárgyalják meg.
A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
674/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a mai ülés 1. napirendjeként a Társulási
Megállapodás felülvizsgálata tárgyú előterjesztést tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Társulási Megállapodás felülvizsgálata
Várfi András polgármester elmondta, a társulási megállapodás tervezet 5. pontja tartalmazza a
társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazati arányt. Az A. alternatíva
szerint a társulási tanács tagjai tagonként 1-1 szavazattal rendelkeznek,. Ez azt jelentené, hogy
Gyomaendrőd önkormányzata gesztust gyakorolna a kis önkormányzatok felé, tiszteletben tartja őket
abban, hogy egyforma legyen a szavazati arány. A B. alternatíva szerint a társulási tanács tagjai közül
Gyomaendrőd 5, Hunya 3, Csárdaszállás pedig 2 szavazattal rendelkezik.
E mellett szükséges a közös fenntartású intézmények rendszeréről is dönteni. Ez esetben az A.
alternatíva szerint közös fenntartású intézmény lenne a kistérségi óvoda, a gondozási központ, és a
humánsegítő szolgálat. A B. alternatíva szerint pedig a kistérségi óvoda és a gondozási központ.
Amennyiben erről döntés születik, úgy az két irányban fogja befolyásolni a társulás további
működését, viszont, ha nem születik döntés, akkor is a fél évig a társulás tovább tud működni, mely
idő alatt ki tudnak alakítani egy egységes álláspontot.
/ Nagyné Perjési Anikó és Poharelec László képviselők megérkeztek, a jelenlévő képviselők száma 9
fő./
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként a tagokat megillető szavazatarányról
döntsenek. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van
szükség.
Elsőként az A. alternatíva szerinti 1-1 szavazati arányról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
675/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete minősített többségű szavazat hiányában nem
támogatja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási
megállapodása 5/5.3 pontja szerinti a társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait
megillető 1-1 szavazati arányt.
Határidő: azonnal
A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester a B. alternatíva szerinti szavazati arányról kérte
a képviselők döntését, amely szerint Gyomaendrőd 5, Hunya 3 és Csárdaszállás 2 szavazattal
rendelkezik.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, az alábbi elutasító döntést hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
676/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete minősített többségű szavazat hiányában nem
támogatja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási
megállapodása 5/5.4 pontja szerinti a társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait
megillető Gyomaendrőd 5, Hunya 3, Csárdaszállás 2 szavazati arányt.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy Hunya és Csárdaszállás önkormányzata az
1-1 szavazati arányt fogadták el.
A közös fenntartású intézmények tekintetében a véleményező bizottságok úgy foglaltak állást, hogy a
humánsegítő szolgálat integrálódjon be a szociális gondozási központba. Ezt tartalmazza a 7. pont B.
alternatívája. Az A. alternatíva szerint a humánsegítő szolgálat egy külön intézmény lenne.
Felkérte a képviselőket, hogy e tekintetben is hozzák meg döntésüket.
Elsőként az A. alternatívát tette fel szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához
minősített többségű szavazat szükséges.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
677/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete minősített többségű szavazat hiányában nem támogatja,
hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulása közös
fenntartású intézmény a
1. Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
2. Térségi Szociális Gondozási Központ
3. Térségi Humánsegítő Szolgálat
legyen.
Határidő: azonnal
A következőkben a polgármester a B. alternatíváról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
678/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzatok Társulása közös fenntartású intézmény a
1. Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
2. Térségi Szociális Gondozási Központ
legyen.
Határidő: azonnal
Megyeri László aljegyző a hozott döntésekre figyelemmel hangsúlyozta, hogy még nincs döntési
kényszerben az önkormányzatok, illetve a társulási tanács mivel június 30-ig kell felülvizsgálni és az
új önkormányzati törvénynek megfelelően kialakítani a társulását.
Mivel a szavazások alapján mindhárom önkormányzat egybehangzóan nem nyilvánította ki a
társulásra irányuló szándékát, és a szavazati arányok tekintetében még nem alakult ki konszenzus,
ezért június 30-ig erre még meg van a lehetőségük. Ettől a jelenlegi társulás továbbra is működni fog.
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A mai napon az intézményi társulás keretében a Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatrendszeréről
kell dönteni, mely szerint az oktatási feladat átkerül január elsejétől állami irányítás alá, a szociális
feladat ellátás pedig megmarad önkormányzati feladat ellátás.
Előzetesen a két település – Hunya és Csárdaszállás -, most pedig Gyomaendrőd is döntött arról, hogy
a szociális feladat ellátás integrálódjon be a gondozási központ feladat rendszerébe, mint önálló
feladat. Az intézményi társulás pedig 2013. január 1 napjától két intézményt fog fenntartani a
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ
intézményeit.
/ Toldi Balázs alpolgármester, megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 10 fő. /
Elmondta még, hogy a beterjesztett társulási megállapodás tervezet nem rendelkezik az új típusú
társulási tanács elnökéről és alelnökéről. A törvény viszont egyértelműen kimondja, hogy elnöknek
lenni kell és lehetővé teszi, hogy alelnök is legyen. E tekintetben az önkormányzatok között lezajlott
az egyeztetést, és azt fogják javasolni a képviselő-testületeknek, hogy a társulási megállapodást annak
megfelelően tárgyalják újra, hogy a társulási tanács elnöke a mindenkori székhely önkormányzat
polgármestere legyen, míg az alelnök éves rotáció alapján a társult önkormányzatok polgármesterei.
2013 évben Csárdaszállás polgármestere legyen.
Várfi András polgármester lezárta az 1. napirendi pont vitáját, majd berekesztette a képviselő-testület
ülését.
A továbbiakban Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselőtestületeinek együttes ülésére került sor.
A társulási ülést követően a képviselő-testület tovább folytatta munkáját.
/Fülöp Zoltán és Betkó József képviselők megérkeztek, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
Várfi András polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött meghívó szerinti
napirendet javasolta kiegészíteni és 27. napirendként az Eszközök apportálása a Regionális
Hulladékkezelő Kft. társaságba, míg 28. napirendként a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú
előterjesztéseket megtárgyalni.
A meghívó szerinti 14. Gyomaközszolg üzletrész értékesítése tárgyú előterjesztéshez új döntési
javaslat került kiküldésre. Ugyanakkor a 10. napirendi pontot az ülés első részében a társulási ülést
megelőzően tárgyalta meg a képviselő-testület, így az kikerül a napirendek közül.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük, kiegészíteni valójuk a napirendet illetően.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
679/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
2. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
3. A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.)
önkormányzati rendelet 2012 évi módosítása
4. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló önkormányzati rendelet módosítása
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6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
7. A háziorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata az önálló orvosi tevékenységről szóló
törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében
8. Tájékoztatás a felnőtt háziorvosi körzetek összevonásával kapcsolatban
9. Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
10. Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők
2013. évi áremelési kérelme
11. Hulladék befogadási díj mértékének meghatározása
12. A Zöldpark Kft. 2012. évi finanszírozása
13. Gyomaközszolg üzletrész értékesítés
14. Gyepmesteri telep üzemeltetése
15. Gyomaendrőd Város közvilágítási berendezéseinek üzemeltetése
16. Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve 3.sz. részleges módosítása
17. Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve 4.sz. részleges módosítása
18. Ivóvízminőség-javító program - Viziközmű vagyonok felosztása
19. A 605/2012. (XI. 19.) Gye. Kt. határozat módosítása
20. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 3/2012. számú módosítása
21. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-11 havi finanszírozási
helyzetéről
22. Tájékoztatás étkezési térítési díj beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról
23. Startmunka program 2012. évi beszámoló és 2013. évi tájékoztatás
24. Beszámoló az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végzők iparűzési adóbevallásainak
ellenőrzéséről
25. Beszámoló a 2012. évben benyújtott pályázatokról
26. Eszközök apportálása a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaságba
27. Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
28. Bejelentések
Határidő: azonnal
A Polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi
napirendeket zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület:
1. A Városi Egészségügyi Intézmény vezetői állására benyújtott pályázat elbírálása
2. „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél adományozása
3. Hősök u. 39/B. szolgálati lakás kiutalása
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készített
beszámoló megvitatására kérte fel a képviselőket.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
680/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 373/2012.(VI.28.); 518/2012.(IX.27.);
528/2012.(IX.28.); 575/2012.(X.25.); 580/2012.(X.25.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont
2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az államháztartásról szóló törvény lehetőséget ad az
önkormányzatoknak arra, hogy amennyiben az adott év költségvetési rendeletét január 1-ig nem
alkotják meg, úgy a képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkosson.
A Pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és javasolja annak megalkotását.
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető a rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdésének
módosítását kérte a képviselő-testülettől. A módosítás oka, hogy a bizottsági ülést követően tartott
rendkívüli ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy az oktatási vagyon működtetését nem adja át
az államnak, hanem azt az önkormányzat fogja működtetni a Zöldpark Nonprofit Kft-n keresztül.
Ennek a döntésnek megfelelően a rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdésébe beépítették az oktatási
vagyonnak a finanszírozási rendjét. Január 1-től viszont a Zöldpark Kft még biztos nem fogja tudni
ellátni ennek a vagyonnak a működtetését, azt az önkormányzat fogja ellátni, ezért a költségvetési
rendelet elfogadásáig ezt az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben kell szerepeltetni.
A módosítással a 2. § (2) bekezdés az alábbi szerint szólna:
(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában Gyomaendrőd Város Önkormányzata teljesíti az állami
intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények működtetésével
kapcsolatban jelentkező bérjellegű és dologi kiadásokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy az Osztályvezető asszony
által elmondott módosítás figyelembe vételével alkossák meg a rendeletet. Felhívta a figyelmet, hogy
a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
32/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét
a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
2013. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat
bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző
évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az
évente ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2013.
évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon
belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző
évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.
(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában Gyomaendrőd Város Önkormányzata teljesíti az állami
intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények működtetésével
kapcsolatban jelentkező bérjellegű és dologi kiadásokat.
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(3) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2013. január 1. és február 28. közötti időszakban a
Munkaügyi Központ által támogatott 6 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka kifizethető.
(4) A 2013. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről alkotott
törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában
végrehajthatók.
(5) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele
kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének
eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(6) A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2013. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a
2012. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések
pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi
ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat
nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevételeket be kell illeszteni.
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. december 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az alábbiak szerint tartja
szükségesnek a rendelet módosítását:
A járási rendszer kialakítása következtében a szervezeti és hatásköri változások miatt 2013. január 1.
napjával az ápolási díjra vonatkozó szabályozást törölni kell a rendelet normaszövegéből.
Az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése 2012. december 31. napjával a szűkülő önkormányzati
források miatt.
A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok bővítése a Kúria Önkormányzati Tanácsa
5051/2012/6. számú határozatával összhangban.
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Kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta
a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
33/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
30/A. § (1) Az aktív korúak ellátására valamint a normatív lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság (továbbiakban: rendszeres pénzellátás) további feltétele, hogy kérelmező vagy jogosult
(továbbiakban: kérelmező) lakókörnyezete rendezett legyen.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha kérelmező az általa életvitelszerűen lakott ingatlan állagát
folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja. Kérelmezőnek e jogosultsági
feltétel tekintetében az általa lakott ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar használatáról az
alábbi nyilatkozatokat kell megtennie:
a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásainak betartása,
b) közüzemi szolgáltatások (víz-, áram, gáz) szabályos vételezése, közüzemi díjtartozások rendszeres
megfizetése, mely oly módon történik, hogy a díjtartozás időtartama a 2 hónapot nem haladja meg,
c) az ingatlan udvarán szeméttároló edény elhelyezése, hulladékszállítási közszolgáltatási díjtartozás
megfizetése, mely oly módon történik, hogy a díjtartozás időtartama a 2 hónapot nem haladja meg
d) csapadék- és szennyvíz jogszabályi előírások szerinti, megfelelő elvezetése.
(3) A lakókörnyezet továbbá akkor rendezett, ha kérelmező
a) a házhoz tartozó udvart és kertet rendezetten, higiénikus állapotban tartja, azt rendszeresen
gondozza, gyomtalanítja, valamint
b) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, a
kerítéssel kívül határos terület gyomtalanításáról.
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet Ápolási díj alcíme, a 39/2009. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet 1. §-a, a 45/2009. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a, valamint a 9/2012.
(II. 27.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. december

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2012. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. december 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.)
önkormányzati rendelet 2012 évi módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalta első
fordulóban a rendelet módosítását. Az ülésen több kérés és észrevétel hangzott el, melyekre a
szolgáltató megküldte írásos válaszát.
A szolgáltató által 2013-ra kérelmezett vonaljegy ára 200 Ft, a teljes árú havi bérlet 3100 Ft, és
kedvezményes bérlet ára 620 Ft. Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft. ügyvezetője a Képviselő-testületi
ülésen elhangzottak alapján elkészítette a 2013. január 1-től bevezetendő helyi autóbusz közlekedés
menetrendet, és útvonalat. A változtatás a lakossági igények szerint, és az Önkormányzat székhely
változása miatt szükséges.
A Selyem úti Egyházi Iskola (Lidl) megálló érintése miatt változik a Dérynétől 8:10, 10:10 és 11:45kor indulójárat, valamint a Máv állomásról 9:25-kor induló járat. Ezen járatok menetideje növekszik 5
perccel.
A tanítási és munkanapokon a Dérynétől 13:40-kor a fürdőbe közlekedő járat 14:30-ra módosul.
A szombati Máv állomástól való indulást a Szabadság térre, illetve a Dérynéhez 7:00 óráról, 8:00 órára
módosul, és ez a járat közlekedik a Fürdőbe is.
A véleményező bizottságok javasolják a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a 2013. január 1-től
induló 31 napos próbajárat beindítását a Ridegvárosi településrészre, továbbá támogassa a 2013.
január 1-től életbelépő új menetrendet a mellékletben található tervezet szerint.
Továbbá javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel Ambrózi Erzsébetet a Mobilbusz Kft
ügyvezetőjét, hogy a 2013. januári Képviselő-testületi ülésen számoljon be a próbajárat üzemeltetése
során született tapasztalatokról. Ugyanakkor javasolja, hogy a Mobilbusz Közlekedési Kft által kért
2013 évi 1.455.000 Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást biztosítsa a 2013 évi Önkormányzati
költségvetésben.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök köszönte, hogy az új menetrendbe beiktatásra került a
Ridegvárosi lakók kérése, és beindul a próbajárat ezen a településrészen. Ez amiatt is fontos lenne,
mert több éve sikerült egy pályázaton buszvárót létesíteni, viszont buszközlekedés még ez idáig nem
volt. Kérte a Ridegváros lakóit használják ki a próbajárat lehetőségét, minél többen utazzanak, hogy
február hónapban is legyen járat.
További hozzászólás hiányában a Polgármester ismertette a döntési javaslatokat. Az 1. döntési
javaslatban a menetdíjakról szóló rendelet-tervezet szerepel. Felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
34/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló
4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a 42/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 34/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
A
1 teljes árú havi bérlet
2 kedvezményes havi bérlet
3 vonaljegy

B
3.100,-Ft
620,-Ft
200,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Gyomaendrőd, 2012. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. december 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
A második döntési javaslatban a 2013 évi menetrend elfogadásáról döntene a képviselő-testület és a
2013. január 1-től induló 31 napos próbajárat beindításáról a Ridegvárosi településrészen.
A Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
681/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a 2013. január 1-től induló 31 napos
próbajárat beindítását a Ridegvárosi településrészre, továbbá támogatja a 2013. január 1-től
életbelépő új menetrendet a határozat mellékletben foglaltak szerint.
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A Képviselő-testület felkéri Ambrózi Erzsébetet a Mobilbusz Kft ügyvezetőjét, hogy a 2013.
januári Képviselő-testületi ülésen számoljon be a próbajárat üzemeltetése során született
tapasztalatokról.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Várfi András polgármester
Melléklet a 681/ 2012.(XII.20.) Gye. Kt. határozathoz
HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2013. január 01-től
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő

Déryné

MÁV

Szab.tér

MÁV

Szab.tér
5:05

5:20

5:30

6:00

E
7:20

Nagylról 6:55 7:05

Szarv.út7:05

6:30

6:35
Bajcsy út
-

E
7:10 R 7:30
E
8:10 8:25
E
9:50 10:05

Szarv.út14:25

13:50

E
14:30 14:45

6:50

7:00 Kond.úton

7:35

9:25

E
9:30 9:45

11:25

E
11:30 11:45

13:20

13:25

13:50

ER
13:55 14:10

13:35

13:55

14:20 Kond.úton

14:50 Fürdő

14:15
E
14:50 15:05

Nagyl-ra

6:35

ER
7:55

8:30
Fürdő

10:10

5:20

6:40

Tiszamal.

Öregszőlő

6:15

7:35

E
11:45 12:00
13:35

5:10

6:05 ---6:30

6:20

Déryné

15:10

14:20 ----

15:30
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E
14:35
E 15:45
15:35 R

Nagyl-ra

16:20
R
Nagylaposról 16:15

Szarv.út16:55

ER
16:25 16:40

16:50 Kond.úton

E
16:30

16:40

E
17:00 17:10

17:15

17:35 17:40Fürdő

17:55

18:10

18:20

18:25

21:20

21:35

21:35

21:45

22:05

22:10 ----

22:20

22:30

21:25

22:20

TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
5:05
5:20

6:20

Szarvasi 7:05

7:15 E

5:30

6:00

6:30

7:35

6:15

6:50

E
6:50

9:25

E
9:30 9:45

7:00 Kond.úton

9:50 E

10:05

10:10Fürdő

11:25

E
11:30 11:45

11:45 E

11:55

----

13:20

13:25

13:35

13:35

13:50 13:55Fürdő

14:15

Szarv.út14:50

5:20

6:05 ----

6:35

7:25

5:10

E
14:35

14:20 ----

E
16:25 16:35

14:55 E

15:05

15:10

16:20

16:45 E

16:55

17:00

17:25 17:30Fürdő

17:40

21:20

21:35

18:10

18:20

21:35

21:45

22:20

22:30

18:25

22:05

21:25

22:10 ----

22:20

PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
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8:05

8:15

14:45 Kond.úton

8:15
10:10

13:40

8:25 8:30 Fürdő
10:20

9:25

9:30

9:40

13:20

13:25

13:35

10:25

13:45
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)

9:40

9:30

9:40

16:00

16:05

16:10

17:00 17:05Fürdő

17:20

9:55
9:50 Fürdőbe

16:15

16:25

16:30

17:20

17:30

17:35

E: LIDL-hez is közlekedik

9:25

R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

Végezetül a Polgármester az önkormányzati támogatás elfogadásáról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
682/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2013 évi
1.455.000 Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást biztosítja a 2013 évi Önkormányzati
költségvetésben.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a gyomaendrődi köztemetők
üzemeltetési és fenntartási feladatait ellátó Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évre 4,2%-os
szolgáltatási díjemelést javasol.
Kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta
a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
35/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) és (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. december 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 35/ 2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek
A

B

1

Temető fenntartási hozzájárulás:

2.505,- Ft

2

Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja:

3

Ravatalozó bérlet:

4

Hűtőszekrény használata (Ft/nap):

5

Halott átvétele átadása (temetőben):

12.312,- Ft

6

Sírásás (egyszemélyes normál)

11.629,- Ft

7

Sírásás (egyszemélyes mélyített)

17.101,- Ft

8

Sírásás (gyermek sírhely)

4.788,- Ft

9

Sírásás (urna sírhely)

4.788,- Ft

19.381,- Ft
2.735,- Ft
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10

Sírhelyek árai:

11

Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :

14.422,- Ft

12

Kétszemélyes normál sírhely 25 évre:

28.845,- Ft

13

Egyszemélyes mélyített 25 évre:

19.038,- Ft

14

Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre:

38.077,- Ft

15

Gyermeksírhely 25 évre:

16

Urnafülke 15 évre:

42.750,- Ft

17

Urnasírhely 15 évre:

42.750,- Ft

18

Egyszemélyes sírbolt 60 évre:

71.838,- Ft

19

Kétszemélyes sírbolt 60 évre:

103.766,- Ft

20

Háromszemélyes sírbolt 60 évre:

143.676,- Ft

9.919,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
3. függelék
A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei
hantolás

Szolgáltatások:
Egyszemélyes normál:

3.876,- Ft

Egyszemélyes mélyített:

5.358,- Ft

Gyermek sírhely:

2.053,- Ft

Urna sírhely:

2.053,- Ft

Fed lap mozgatás felára:
Fed lap leemelés, elhelyezés

6.611,- Ft
Sírnyitás

Exhumálás

Normál sír esetén

14.433,- Ft

5.554,- Ft

Mélyített sír esetén

16.873,- Ft

7.547,- Ft

Sírnyitás. Exhumálás

Halotti maradványok áthelyezése

9.321,- Ft
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Egyéb temetkezési szolgáltatások:
Ügyintézési feladatok:

6.271,- Ft

Helyi halott szállítás:

8.892,- Ft

Temetőn belüli szállítás:

1.824,- Ft

Ravatalozás:

1.824,- Ft

Távolsági (települések közötti) halott-szállítás
(Ft/km)

210,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
6. Napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a kötelezően igénybeveendő
közszolgáltatás teljesítéséről az önkormányzat a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft
útján gondoskodik. A Szolgáltató a 2013-as évre 4,2 %-os díjemelést javasol.
Kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta
a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
36/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2012. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. december 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 36/ 2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez
A szolgáltatás díjtételei 2013. január 1-től:
A

B

1

Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díj:

Díjtétel

2

1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással

2.443,-Ft/m3

3

4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással

2.352,-Ft/m3

4

Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díj:

5

1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással

2.557,-Ft/m3

6

4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással

2.464,-Ft/m3

7

Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díj:

8

1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással

2.443,-Ft/m3

9

4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással

2.352,-Ft/m3

10 Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül)
díj:
11 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással

2.557,-Ft/m3

12 4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással

2.464,-Ft/m3

13 Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási (10-15 km-en belül)
díj:
14 1-3 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással:

2.590,- Ft/m3

15 4-8 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással:

2.498,-Ft/m3

16 Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási és szállítási díja:

8.295,-Ft/m3

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
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7. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Gyomaközszolg Kft a mellékelt
10 %-os árváltozást terjeszti a Képviselő-testület elé. A Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető
igazgatói megbízása 2012. január 1-től a Gyomaszolg Ipari Park Kft, a Gyomaközszolg Kft. és a
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. együttes ügyvezetésére szól, azonban a vezetői szolgáltatás,
mint transzferszolgáltatás, nem lett szabályozva. A Gyomaszolg Kft. és Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. között 2012. évre meg kell határozni a piaci viszonyoknak megfelelő szolgáltatás díját.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft. között érvényben levő transzferszerződés is
korrekcióra szorul, mert 2012-ben Dévaványa, Hunya és Örménykút települések önkormányzatai
üzletrészt vásároltak a Gyomaközszolg Kft-ben.
A transzferár változás tervezetét az ügyvezető igazgató elkészítette, az előterjesztés mellékletét képezi.
A Pénzügyi bizottság nem tárgyalta az 1. és 2. döntési javaslatot. A 3. és 4. döntési javaslat
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, az inflációtól magasabb árváltozás mögött van egy
törvényi kötelezettség, mivel a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szabályozza a lerakási díjat, ami
3000 Ft/tonna lerakási díjat jelent a lerakást végzőnek. A törvény szerint ezt a lerakási díjat azokra kell
hárítani, akik megképzik a szilárd hulladékot. A városban bevezetésre került a heti rendszerességgel
történő ürítés utáni fizetés, ami véleménye szerint nem szolgálja azt, hogy minél kevesebbet
szemeteljenek a lakosok. A törvény ezzel a magas díjjal próbálja szabályozni azt, hogy minél
kevesebb hulladék képződjön.
Kérte a képviselő-testületet, hogy ha ezt a lerakási díjat be is építi a lakossági szolgáltatási díjba, egy
olyan hulladékszállítási metódust vezessen be a lakosságra nézve, ami reális és annyi hulladék után
fizetnek, amennyit szemeteltek.
Módosító javaslatként javasolta, hogy kérjék fel a szolgáltatót, hogy dolgozzon ki egy súlyalapú
szolgáltatásra vonatkozó tervezetet és azt terjessze be a képviselő-testület márciusi ülésére. Kerüljön
kimutatásra, hogy mennyibe kerülne ennek a bevezetése, arra van- e mód és lehetőség. Amennyiben
igen, azt mikortól lehet bevezetni.
Várfi András polgármester egyetértett a javasolt lehetőség megvizsgálásával, bár véleménye szerint
az elszállított hulladék mérése az illegális lerakás növekedését fogja jelenteni.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy elsőként a módosító javaslatról
hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
683/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri a Gyomaközszolg Kft ügyvezetőjét, hogy
dolgozza ki a súlyalapú települési szilárd hulladék begyűjtésére vonatkozó tervezetet és azt
terjessze be a képviselő-testület márciusi ülésére.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Fekete József ügyvezető igazgató
A következőkben a Polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a képviselőket.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
37/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. december 21-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. december

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. december hó 21. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. december 21.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 37/ 2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
Közszolgáltatási díj
Lakossági
A
B
1 Edényzet típusa
Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
2 60 literes
122
3 80 literes
163
4 120 literes
222
5 240 literes
330
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Ezen díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
- heti egyszeri/kétszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása,
ártalmatlanítása;
- évente egyszeri lomtalanítás;
- heti egyszeri a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése;
- a hulladékudvar ingyenes igénybevétele;
- a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése.
Várfi András polgármester a vállalkozói, közületi díjakat tartalmazó döntési javaslatról kérte a
képviselők döntését.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
684/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. december 21-től az alábbi vállalkozói, közületi
hulladékszállítási díjakat határozza meg:

Edényzet típusa
80 literes
120 literes
240 literes
660 literes
1100 literes
5000 literes

Vállalkozói, közületi díjak 2012. december 21-től
Közszolgáltatási díj Ft/ürítés
525
712
1210
2575
3552
9840

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Várfi András polgármester
Béres János képviselő a 3. döntési javaslatban szereplő transzferszolgáltatással kapcsolatban
megkérdezte, hogy a 71.572 Ft vetített bér és járulék valóban napi 1 órára vonatkozik. Véleménye
szerint ez inkább napi 8 óra. Kérte az ügyvezető urat magyarázza el, hogy jön ki a 71.572 Ft.
Fekete József ügyvezető elmondta, a transzferárak korrekcióra szorulnak. Az ő munkabére, és a
különböző bérleti díjak változása során a Kft közötti elszámolások során korrekcióra szorultak,
változtak. Esetében kiszámításra került az egy órára eső rész. Korábban is arról volt szó, hogy a
Gyomaszolg Kft.-ből voltak átszámlázva azok a költségtételek, melyek terhelték ezeket a kft-ket, de
nem ekkor óraszámba. Fel van szorozva 3 órával, a Gyomaszolg Kft-ben 3 óra, a Gyomaközszolg Kftben 4 óra és a Zöldpark Kft-ben 1 óra marad az ő béréből.
Toldi Balázs alpolgármester értelmezése szerint a havi vetítési alap lett visszaosztva 1 órára, ezt
jelentené a 71.572 Ft. Megkérdezte valóban 2012. január 1-től visszamenőleg módosítanák ezeket a
transzfer árakat. Ha igen akkor ez mindkét kft eredményét befolyásolni fogja.
Poharelec László képviselő értelmezése szerint a 71.572 Ft az ügyvezető igazgató bére a Zöldpark
kft-től. Kérdése volt, hogy amennyiben visszamenőleg kerülnek az árak megállapításra, az azt jelenti,
hogy a Zöldpark Kft ezt a pénzt ezt követően fogja megkapni a Gyomaközszolg Kft-től.
Fekete József ügyvezető válaszolva elmondta, nem mert az év során ez rendezve lett, most nem
eredményez plusz pénzt a Kft-knek.
Korábban ezt már a felügyelő bizottságok tárgyalták, csak most került a képviselő-testület elé
beterjesztésre. A jövőben figyelni fognak arra, hogy időben kerüljön a testület elé döntéshozatalra.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, a társtulajdonos települések tárgyalták-e a transzferár
korrekciót, és ha igen, hogyan döntöttek.
Fekete József ügyvezető hangsúlyozta, igen és azt mindannyian elfogadták.
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Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, az ügyvezető igazgatónak az a feladata, hogy a transzfer
árakat módosítsa olyan módon, ahogy azt a gyakorlat kívánja. Ne elméleti árak legyenek, hanem a
valósághoz közelítsen. A Felügyelő bizottság elfogadta azt.
Vaszkó Katalin nem értett egyet a súly alapján történő szemétszállításra vonatkozó javaslattal, miért
nem jó a mostani kódos rendszer.
Megyeri László aljegyző hangsúlyozta, a törvény írja elő a kötelező négyszeri ürítést, ezért látszólag
értelmetlen a jelenleg alkalmazott vonalkódos rendszer, viszont amiatt kerül még is alkalmazásra, mert
ezzel bizonyítható, hogy az edényzet tényleg kiürítésre került. Akkor, amikor a Gyomközszolg Kft
megvizsgálja a súly alapján történő szemétszállítás bevezetésének lehetőségét, akkor fog ez a rendszer
a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerint működni és a fogyasztás arányában fizetni a
szolgáltatást igénybe vevő.
További kérdés, hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a Gyomaszolg
Kft és a Zöldpark Kft közötti transzferszerződés korrekciójának jóváhagyásáról a 3. döntési
javaslatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
685/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Kft. és a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. között 2012. évre vonatkozóan a transzferszolgáltatást az
alábbiak szerint:
Vezetői szolgáltatás:
Megnevezés
2012-01-01-től havi díj Ft/hó
Ügyvezető havi bruttó bére
450.000
munkába járás térítése
étkezési támogatás
5.000
Szoc. hj. adó
111.500
szakképzési hj
6.075
Bér és járulék vetítési alap
572.575 Ft
vetített bér és járulék (napi 1 óra)
71.572
Irodabérlet:
Megnevezés
2012-06-01-től havi díj Ft/hó
16 m² helység bérleti díja (100 Ft/m²)
1600
fűtés, áram, víz és csatornadíj
8750
vagyon őrzés, éjjeli őr, portaszolgálat
18000
szilárd burkolatú parkoló,
4000
kerékpártároló
Összesen:
32350
Tevékenységre jutó általános költség
3235
érvényesítési hányada
10%
Havi bérleti és szolgáltatási díj
35585 FT/hó
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
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Végezetül a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy a Gyomaszolg Kft és a Gyomaközszolg Kft.
közötti transzferszerődés korrekciójáról hozzák meg döntésüket a 4. döntési javaslatban foglaltak
szerint.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
686/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Kft. és a Gyomaközszolg
Kft. között létrejött transzferszerződés korrekcióját az alábbiak szerint:
Vezetői szolgáltatás:
Megnevezés

2012-01-01-től elfogadott havi 2012-01-01-től módosított havi
díj Ft/hó
díj Ft/ hó

Ügyvezető havi bruttó
bére
munkába járás térítése
étkezési támogatás
Szoc. hj. adó
szakképzési hj
Bér és járulék vetítési
alap
vetített bér és járulék
(napi 1 óra)
Vetített gépjárműköltség
Tevékenységre jutó
ált.költség 10% hányada
Havi szolgáltatási díj
mértéke

450.000

450.000

10.300
5.000
113.068
6.282
584.649 Ft

5.000
111.500
6.075
572.575

73.081
2.599
7.568

napi 4 óra
286.287
28.628

83.248

314.915

Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
A háziorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata az önálló orvosi tevékenységről szóló
törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. § (1) bekezdése határozza meg a feladat-ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit, mely
tartalmi követelményeket 2013. január 01. napjától kell teljesíteni.
A Hivatal megvizsgálta az érvényben lévő házi-, házi gyermek-, valamint fogorvosi szerződéseket, és
megállapította, hogy a dr. Petrikó Attila Gáborral kötött szerződésen kívül az összes szerződést
módosítani, kiegészíteni szükséges ahhoz, hogy a feladat-ellátási szerződések 2013. január 01. napjától
összhangban legyenek a törvényi előírásokkal:
A szerződés-tervezetek a bizottsági és testületi ülés előkészítésével párhuzamosan megküldésre került
a Magyar Orvosi Kamara részére, mely szerv az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
törvény alapján véleményezési jogot gyakorol a feladat-ellátási szerződések tekintetében.
Az Ügyrendi bizottság a szerződés-tervezetek egyeztetését lefolytatta a háziorvosokkal, melynek
összegzése a bizottság véleményénél található. A háziorvosok véleménye, javaslata pedig az
előterjesztés mellékletét képezi.
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Az egyeztetésen a szerződés 2 pontjának módosításában konszenzus alakult ki. az 1.2. pontjában a
körzetösszevonás lehetősége került szabályozásra, ebben a pontban rögzítésre került a kártalanítás
összege is. A szerződések ügyeleti ellátásra vonatkozóan is megállapodásra jutottak az egyeztető felek.
A szerződés-tervezetek módosítása ennek megfelelően megtörtént, valamint apróbb módosításokra,
egyszerűsítésekre, adminisztratív hibák kijavítása is megtörtént a bizottsági egyeztetés alapján.
A háziorvosok és a Bizottság között a fenntartási költségek tekintetében nem alakult ki konszenzus.
Az elkészített szerződések ilyen szempontból nem kívántak változtatni az orvosokkal megkötött
eredeti szerződéseken. Az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére forrás a praxisok, a rendelők
fenntartási költségeinek fedezésére.
A Bizottság a lezajlott egyeztetés alapján javasolja a Képviselő-testület számára az elkészített
szerződés-tervezetek elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy az egyes felnőtt
háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról külön-külön szavazzanak.
Elsőként Dr. Bánki Gyula 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
módosításáról kérte a testület döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
687/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bánki Gyula háziorvossal a 7.
számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási szerződést az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés
érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján - az alábbi szerződést fogadja el és
ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Bánki Gyula háziorvos (Gyomaendrőd, Fő. u. 3.) továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1997. április 28-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti az 1997. április 28-án aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az
alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó feladatát
képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában a
működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról
szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 7. sz. felnőtt
háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett utcajegyzékkel)
területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
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Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a 2000.
évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege legfeljebb a
háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és folyamatos
betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és
előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi
felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai
tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést kössön
és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés
hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fő u. 3. sz. alatti rendelőt 1997. április 28. napjával az
átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig, míg Megbízott
területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályokban meghatározott
tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi követelményeknek megfelelő
kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért a Megbízótól ellenszolgáltatást nem kér. A
Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már a tevékenység ellátásához nem
szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi Egészségügyi Intézmény
részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a Számviteli Törvényben meghatározott leltár
időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a
Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a
Megbízott felelős.
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Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához még szükséges, a
Megbízott által jelenleg is használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a villany, és
a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a Megbízót terheli.
Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy az azzal kapcsolatos
költségeket a Megbízó költségvetésébe be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében: tárgyi
eszköz) felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen
visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a
felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés
is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő
megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét,
használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben
elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű
használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás
egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek karbantartása
a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés) folyamatos,
zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű
megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és
mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell
végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra
átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A Városi Egészségügyi
Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer pótlásáról, és a Megbízott
tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha a felek a
jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6. A telefondíj megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói számlamásolat ellenében. A
szolgáltatás teljes díját a Városi Egészségügyi Intézmény által kibocsátott pénzügyi okirat alapján
köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás előfizetője a Megbízó, a Megbízott tudomásul veszi,
hogy a szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult..
4.7.A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, szemétszállítás) megfizetéséről – víz, gáz, áram
esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény
továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és viseli az
ezzel kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a
jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni
az alábbiak szerint:
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Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára
alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi
feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfőtől péntekig 8.00-12.00.h között (rendelési idő) a Megbízott a
részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A
felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott
rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való
részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Petrikó Attila Gábor
Dr. Varga Edit

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a
Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás
nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
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-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 6 számozott
oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december …….
…………………………….
Dr. Bánki Gyula
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

A Képviselő-testület Dr. Frankó Károly a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási
szerződésének módosítását egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
688/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Frankó Károly háziorvossal a 2.
számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási szerződést az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés
érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján - az alábbi szerződést fogadja el és
ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Frankó és Társa Háziorvosi Szolgáltató Bt. (Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3., adószáma:
20871679-1-04, cégbírósági végzés száma 04-06-004671, képviseli dr. Frankó Károly háziorvos)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1997. április 7-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti az 1997. április 7-én és az azt módosító 2002. május 23. napján aláírt
szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
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2. sz. felnőtt háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és folyamatos
betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és
előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi
felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai
tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést
kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási
szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak
megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. alatti rendelőt 1997. április 7. napjával
az átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig, míg Megbízott
területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy 2002. június 01. napjával a tevékenység végzéséhez szükséges, a
jogszabályokban meghatározott tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi
követelményeknek megfelelő kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért a Megbízótól
ellenszolgáltatást nem kér. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már a
tevékenység ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi
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Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a Számviteli
Törvényben meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a
Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a
Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához
még szükséges, a Megbízott által jelenleg is használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen
jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a villany, és
a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a Megbízót terheli.
Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy az azzal kapcsolatos
költségeket a Megbízó költségvetésébe be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében: tárgyi
eszköz) felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen
visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a
felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés
is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő
megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét,
használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben
elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű
használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás
egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek karbantartása
a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés) folyamatos,
zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű
megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és
mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell
végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra
átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A Városi Egészségügyi
Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer pótlásáról, és a Megbízott
tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha a felek a
jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6.A telefondíj megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói számlamásolat ellenében. A
szolgáltatás teljes díját a Városi Egészségügyi Intézmény által kibocsátott pénzügyi okirat alapján
köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás előfizetője a Megbízó, a Megbízott tudomásul veszi,
hogy a szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult.
4.7. A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, szemétszállítás) megfizetéséről – víz, gáz, áram
esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény
továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és viseli az
ezzel kapcsolatos költségeket.
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5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a
jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni
az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára
alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi
feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfőtől péntekig 9.00-13.00.h között (rendelési idő) a Megbízott a
részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A
felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott
rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való
részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Darvas Tamás
Dr. Kolozsvári Árpád

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
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7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
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8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 6 számozott
oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december …….
…………………………….
Dr. Frankó és Társa Háziorvosi
Szolgáltató Bt.
Dr. Frankó Károly
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

…………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Dr. Darvas Tamás háziorvos a tisztánlátás érdekében szükségesnek tartotta, tájékoztatni a város
lakosságát, hogy az önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást végző háziorvosokkal,
fogorvosokkal, gyermekorvosokkal új feladat-ellátási szerződést, szerződés kiegészítést kell kötniük
2013. január 1-től. Ehhez tudni kell, hogy az egészségügyi alapellátás kötelező feladata az
önkormányzatoknak, melyben első helyen szerepel a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Tudni
kell azonban, hogy a tárgyi eszközöket az önkormányzat nem biztosítja sem az önkormányzati
rendelőkben, sem a saját tulajdonú rendelőkben dolgozó orvosok részére. Miután minden orvos saját
erőből felszerelte a rendelőjét, így ezek az eszközök rendelkezésre állnak. Többen saját rendelőt
hoztak létre, saját erőből, hogy a betegeket komfortosabb körülmények között tudják fogadni. Ehhez
segítséget az önkormányzattól nem kaptak, bár nem is kértek eddig. A rendelők fenntartása viszont
egyre nehezebb, ezért most az önkormányzat anyagi segítségét kérték, de nem jutottak megoldásra. Az
általuk felvázolt lehetőségek elől az önkormányzat mereven elzárkózik. A kollégái nevében arra kérte
a város lakosságát, legyenek segítségükre abban, hogy a választott önkormányzati képviselőiken
keresztül kapjanak anyagi segítséget ahhoz, hogy továbbra is biztonsággal láthassák el a hozzájuk
forduló betegeket. A Magyar Orvosi Kamara véleménye szerint is a feltételek biztosítani kellene az
önkormányzatnak, de ha már ezt nem teszi, akkor legalább valamilyen segítségre tarthassanak igényt
az orvosok.
Várfi András polgármester tudomása szerint a feltételek minden körzetben biztosítottak, de felkérte
Dr. Torma Éva igazgató főorvost adjon tájékoztatást a feltételekről.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos hangsúlyozta, a tárgyi minimum feltételek biztosítását személyi
feltételek mellett akkor adja a képviselő-testület, ha az önkormányzat gondoskodik a háziorvosi körzet
ellátásáról.
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Az, hogy annak idején milyen szerződés kötetett a vállalkozó háziorvosokkal, hogy a feltételekből
mennyit vállaltak ők és mennyit a képviselő-testület, azt az orvosok pontosan tudják. Az viszont, hogy
minden feltételt maga az orvos biztosít, az nem állja meg a helyét.
További kérdés, észrevétel nem volt, Várfi András polgármester a következőkben Dr. Darvas Tamás 4.
számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról kérte a testület döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
689/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medicus Universalis Háziorvosi Bt. vel ( Dr. Darvas Tamás háziorvos) a 4. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére kötött feladatellátási szerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott
követelményeknek való megfelelés érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján az alábbi szerződést fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Medicus Universalis Háziorvosi Bt. (Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29., adószáma: 208504741-04) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1997. május 27-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti a 1997. május 27. napján aláírt és az azt módosító 1997. július 25., 1999.
május 25., valamint a 2002. május 31. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az
alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
4. sz. felnőtt háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és folyamatos
betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
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1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és
előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi
felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai
tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítjaa praxis működtetéséhez, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges
személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint, és saját
tulajdonú orvosi rendelőben a rendelés tárgyi feltételeit. Megbízott vállalja, hogy a háziorvosi
szolgáltatásban résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt
továbbképzéséken való részvételt és vállalja a részvételi díjak kifizetését.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést
kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási
szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak
megszűnéséig.
3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a
jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni
az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára
alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi
feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfőtől péntekig 9.00-12.00.h között (rendelési idő) a Megbízott
saját tulajdonú rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A
felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott
rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való
részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
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3.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Frankó Károly
Dr. Katona Piroska

3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
3.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
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5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 5 számozott
oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2012. december
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
…………………………….
………………………………..
Medicus Universalis Háziorvosi Bt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Darvas Tamás
Várfi András
háziorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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A képviselő-testület Dr. Valach Béla 1. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
módosítását egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
690/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Valach Béla és Társai
Fogszakorvosi Bt.-vel (dr. Valach Béla fogorvossal) az 1. számú fogorvosi praxis működtetésére
kötött feladat-ellátási szerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt
egyeztetés alapján - az alábbi szerződést fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 106. sz.,
képviselő neve: dr. Valach Béla) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1996. augusztus 27-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
fogorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében, jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti az 1996. augusztus 27. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a
felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
1. sz. fogorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Kormányrendelet által meghatározott fogászati ellátást Megbízott azáltala biztosított, természetben
Gyomaendrőd, Fő u. 106. szám alatti rendelőben köteles teljesíteni az 1.1. pontban megjelölt fogorvosi
körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges és
előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi
felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai
tagsággal rendelkezik.
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Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges
személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint és saját
tulajdonú orvosi rendelőben a tárgyi feltételeket. Megbízott vállalja, hogy a fogorvosi szolgáltatásban
résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt továbbképzéséken való
részvételt és vállalja a részvételi díjak kifizetését.
Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Fő u. 106. szám alatti fogorvosi rendelő a jogszabályi
előírásoknak megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési eszközt, tárgyat nem
igényel, és viseli a rendelő üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos mindennemű költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról így különösen tekintettel a fertőző, veszélyes
hulladék elhelyezésére, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek, így
különösen nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok költségei, posta
költségek, esetleges továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő asszisztencia
alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi ellátási
kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott
közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség
teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
A jogszabályban meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok ellátásából
származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30
órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
7,30-12,30 óráig
14,30-19,00 óráig
Kedd:
14,30-19,00 óráig
Szerda:
7,30-12,30 óráig
14,30-19,00 óráig
Péntek
7,30-12,30 óráig
14,30-19,00 óráig
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési
idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
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3.2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet 7. §-ban
meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét
elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni.
Megbízott kijelenti, hogy helyettese:
- dr. Török Anna fogszakorvos, aki, mindenben megfelel a fogorvosokra jogszabályokban
meghatározott személyi feltételeknek.
3.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.4. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
3.5. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.6. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
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A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 5 számozott
oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december
……………………………….
Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt.
Dr. Valach Béla
fogszakorvos

…………………..………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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A képviselő-testület Dr. Katona Piroska 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási
szerződésének módosítását egyhangú 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
691/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Katona Piroska házi
gyermekorvossal a 3. számú házi gyermekorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási
szerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott
követelményeknek való megfelelés érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján az alábbi szerződést fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos (Gyomaendrőd, Kossuth u. 58., egyéni vállalkozó,
adószáma: 44554505-1-24) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2004. augusztus 18-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
gyermek háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti a 2004. augusztus 18., és az azt módosító 2012. október 31. napján aláírt
szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
3. sz. gyermek háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, valamint az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és folyamatos
betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt gyermek háziorvosi körzet lakosai részére
- házi gyermekorvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel az 5500 Gyomaendrőd, Szabadság
tér 2/2. szám alatti (1. számú), valamint az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 58. szám alatti (2.
számú) telephelyein,
- csecsemő és gyermekvédelmi tanácsadást az 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám alatti (3.
számú) telephelyén,
- iskolaorvosi feladatok ellátását a Kis Bálint Általános Iskola meghatározott osztályainak és a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistársági Óvoda Kossuth u. 7. szám alatti székhelyének
vonatkozásában a 3. számú telephelyén, Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi Oktatási Egységének vonatkozásában az 5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. szám alatt.
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1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a házi gyermekorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes
orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel,
kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a házi gyermekorvosi feladatok ellátásához
szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint,
valamint saját tulajdonú orvosi rendelőben a tárgyi feltételeket. Megbízott vállalja, hogy a házi
gyermekorvosi szolgáltatásban résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a hatályos jogszabályokban
előírt továbbképzéséken való részvételt és vállalja a részvételi díjak kifizetését.
A csecsemő és gyermektanácsadást a Megbízott a Megbízó által rendelkezésre bocsátott 5500
Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám alatti rendelőben biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést
kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási
szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak
megszűnéséig.
Megbízó az iskola-egészségügyi ellátást a Városi Egészségügyi Intézmény révén, a vállalkozó által
kiállított számlák alapján utólag finanszírozza a mindenkori rendeleteknek megfelelően. A vállalkozó
számlája: K&H 10402245-50526572-86521006.
3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a
jogszabályban meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen
tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára
alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő házi
gyermekorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, területi ellátási kötelezettséggel végzett házi gyermekorvosi
tevékenységet ellátó megbízott rendelési ideje a következő:
Házi gyermekorvosi rendelés:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. sz. alatt:
Hétfő
10,00 - 11,00
14,00 - 16,00
Kedd
13,00 - 16,00
Szerda
10,00 - 12,00
13,00 - 15,00
Csütörtök
07,00 - 07,30
13,30 - 16,00
Péntek
10,00 - 11,00
13,00 - 14,00
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5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 58. sz. alatt:
Szerda

15,00 - 17,00
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. alatt (csecsemő és gyermektanácsadás):

Péntek

08,00 - 10,00

A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A
felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott
rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való
részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
3.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind az asszisztens helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, asszisztenssel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Fekécs Tünde
Dr. Varga Géza

3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
3.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
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-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a gyermek háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a házi gyermekorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló házi
gyermekorvosnak térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 5 számozott
oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2012. december
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
…………………………….
Dr. Katona Piroska
házi gyermekorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
A képviselő-testület Dr. Varga Géza 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási
szerződésének módosítását egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
692/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Varga Géza házi gyermekorvossal
az 1. számú házi gyermekorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási szerződést az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés
érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján - az alábbi szerződést fogadja el és
ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Dr. Varga Géza házi gyermekorvos (Gyomaendrőd, Hídfő u. 1., adószáma: 44574967-124) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1997. június 1-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
gyermek háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti a 1997. június 1. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek
az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
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1. sz. gyermek háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és folyamatos
betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt gyermek háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a házi gyermekorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes
orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel,
kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a házi gyermekorvosi feladatok ellátásához
szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint és
saját tulajdonú orvosi rendelőben a rendelés tárgyi feltételeit. Megbízott vállalja, hogy a házi
gyermekorvosi szolgáltatásban résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a hatályos jogszabályokban
előírt továbbképzéséken való részvételt és vállalja a részvételi díjak kifizetését.
A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra átadott
műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A Városi Egészségügyi
Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer pótlásáról, és a Megbízott
tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a Megbízott gondoskodik.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést
kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási
szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak
megszűnéséig.
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3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a
jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni
az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára
alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi
feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfői szerdai és pénteki napokon 8.30-11.30.h között és 13.0014.00, csütörtökön 10.00-14.00 között (rendelési idő) a Megbízott saját tulajdonú rendelőben látja el a
háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A
felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott
rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való
részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
3.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind az asszisztens helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, asszisztenssel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Fekécs Tünde
Dr. Epres József

3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
3.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
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5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a gyermek háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 5 számozott
oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2012. december
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.

…………………………….
Dr. Varga Géza
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

A képviselő-testület a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.-vel dr. Hák Mária fogorvossal a 3. számú
fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítását egyhangú 12 igen szavazattal támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
693/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.-vel ( dr.
Hák Mária fogorvossal) a 3. számú fogorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási szerződést
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való
megfelelés érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján - az alábbi szerződést
fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés
megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz.
cégjegyzékszáma 04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója 033530)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2007. október 30-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
fogorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében, jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti a 2007. október 30. napján aláírt, továbbá az azt módosító 2010. 11. 08.,
2011. július 21. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint
állapodnak meg:
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1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
3. sz. fogorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Kormányrendelet által meghatározott fogászati ellátást Megbízott a„Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt.
által biztosított, természetben Gyomaendrőd, Kossuth L. út. 30. szám alatti rendelőben köteles
teljesíteni. Megbízott kijelenti, hogy a megbízást 2011. január 1. napjától Dr. Hák Mária (sz.i.:
1983. október 09 an.: Hócza Mária Sarolta lakóhely: Bogács, Dózsa Gy. u. 15.) a gyomaendrődi 3.
számú vegyes fogászati körzet praxisjogával rendelkező fogorvos alkalmazásával látja el, részére a
rendelőt annak használatára kötött külön szerződés szerint biztosítja.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges és
előírt működési engedéllyel, folyamatos betegellátást biztosító fogorvos személyében szakmai
képesítési feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes
alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges
személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint, és saját
tulajdonú orvosi rendelőben a tárgyi feltételeket. Megbízott vállalja, hogy a fogorvosi szolgáltatásban
résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt továbbképzéséken való
részvételt és vállalja a részvételi díjak kifizetését.
Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Kossuth L. út 30. szám alatti fogorvosi rendelő a
jogszabályi előírásoknak megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési eszközt, tárgyat
nem igényelnek, és viselik a rendelő üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos mindennemű
költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról így különösen tekintettel a fertőző, veszélyes
hulladék elhelyezésére, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek, így
különösen nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok költségei, posta
költségek, esetleges továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő asszisztencia
alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából.
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Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi ellátási
kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott
közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség
teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
A jogszabályban meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok ellátásából
származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 29
órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő: 09.00-16.00
Kedd: 08.00-15.00
Szerda: 09.00-11.00
Csütörtök 09.00-17.00
Péntek 08.00-13.00
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési
idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. Megbízott kijelenti, hogy Dr. Hák Mária akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM
rendelet 7. §-ban meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen
kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról
gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
- Dr. Békés Annamária
- Dr. Hajdú Zsuzsanna fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra
jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek. A Megbízott köteles bejelenteni a
Megbízónak, ha Dr. Hák Mária alkalmazása megszűnik.
3.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.4. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.

996

3.5. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.6. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
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6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 5 számozott
oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december
……………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………….
Dr. Hák Mária
praxis jog jogosultja

……………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
A képviselő-testület a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.-vel dr. Békési Annamária fogorvossal a 4. számú
fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítását egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
694/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.-vel ( dr.
Békési Annamária fogorvossal) a 4. számú fogorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási
szerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott
követelményeknek való megfelelés érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján az alábbi szerződést fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz.
cégjegyzékszáma 04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója 033530)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
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Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a „Dr. Dobos” fogszakorvosi Betéti Társaság 1996. augusztus
27. napján határozatlan időre szóló Feladatvállalási Szerződést kötött a 4. számú fogorvosi körzet
lakosságának fogászati, járóbeteg-ellátására, terület-ellátási kötelezettséggel.
A „Dr. Dobos” Fogszakorvosi Bt.-be beltagként 2005. május 1. napjától belépett Dr. Békés Annamária
fogszakorvos, aki a működtetési jog jogosultjaként, mint személyes közreműködő látja el a fenti
naptól a 4. számú fogorvosi körzet lakosságát, a Feladatvállalási Szerződésben foglalt, változatlan
feltételekkel.
Időközben a „Dr. Dobos” Fogszakorvosi Betéti Társaság cégneve DR. BÉKÉS Fogszakorvosi Betéti
Társaság elnevezésre változott, mely bejelentést az önkormányzat tudomásul vett, mivel a
Feladatvállalási Szerződésből keletkező jogok és kötelezettségek nem változtak.
A felek 2007. október 31-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
fogorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében, jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti a 2007. október 31. napján aláírt, valamint az azt módosító 2008.01.17.
napján, 2010.11.08. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint
állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
4. sz. fogorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Kormányrendelet által meghatározott fogászati ellátást Megbízott a„Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt.
által biztosított, természetben Gyomaendrőd, Kossuth L. út. 30. szám alatti rendelőben köteles
teljesíteni az 1.1. pontban megjelölt fogorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges és
előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi
felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai
tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges
személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint, és saját
tulajdonú orvosi rendelőben a tárgyi feltételeket. Megbízott vállalja, hogy a fogorvosi szolgáltatásban
résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt továbbképzéséken való
részvételt és vállalja a részvételi díjak kifizetését.
Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Kossuth L. út 30. szám alatti fogorvosi rendelő a
jogszabályi előírásoknak megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési eszközt, tárgyat
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nem igényelnek, és viselik a rendelő üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos mindennemű
költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról így különösen tekintettel a fertőző, veszélyes
hulladék elhelyezésére, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek, így
különösen nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok költségei, posta
költségek, esetleges továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő asszisztencia
alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi ellátási
kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott
közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség
teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
A jogszabályban meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok ellátásából
származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30
órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő: 11.00-18.00
Kedd: 08.00-14.00
Szerda: 09.00-16.00
Csütörtök 08.00-14.00
Péntek 08.00-12.00
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési
idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet 7. §-ban
meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét
elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni.
Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
- Dr. Hajdu Zsuzsanna
- Dr. Török Anna fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra
jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek.
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3.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.4. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
3.5. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.6. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
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6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 5 számozott
oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december
…………………………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
A képviselő-testület Ridegné Dr. Török Anna 2. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
módosítását egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
695/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Török és Társa Fogászati Bt.-vel
(Ridegné dr. Török Anna fogorvossal) a 2. számú fogorvosi praxis működtetésére kötött feladatellátási szerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott
követelményeknek való megfelelés érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján az alábbi szerződést fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Török és Társa Fogászati Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 3. sz., képviselő
neve: Ridegné dr. Török Anna) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1996. június 13-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
fogorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében, jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti az 1996. június 13. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a
felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
2. sz. fogorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Kormányrendelet által meghatározott fogászati ellátást köteles teljesíteni az 1.1. pontban megjelölt
fogorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges és
előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi
felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai
tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
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1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi ellátási
kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott
közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség
teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
A jogszabályban meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok ellátásából
származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fő u. 3. sz. alatti fogorvosi rendelőt 1996. június 13.
napjával az átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig, míg
Megbízott területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályokban meghatározott
tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi követelményeknek megfelelő
kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért a Megbízótól ellenszolgáltatást nem kér. A
Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már a tevékenység ellátásához nem
szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi Egészségügyi Intézmény
részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a Számviteli Törvényben meghatározott leltár
időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a
Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a
Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához
még szükséges, a Megbízott által jelenleg is használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen
jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a villany, és
a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a Megbízót terheli.
Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy az azzal kapcsolatos
költségeket a Megbízó költségvetésébe be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében: tárgyi
eszköz) felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen
visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a
felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés
is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő
megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét,
használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben
elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű
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használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás
egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek karbantartása
a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés) folyamatos,
zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű
megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és
mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell
végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra
átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A Városi Egészségügyi
Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer pótlásáról, és a Megbízott
tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha a felek a
jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6. A telefondíj megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói számlamásolat ellenében. A
szolgáltatás díját – telefonegység számláló alapján - a Városi Egészségügyi Intézmény által kibocsátott
pénzügyi okirat alapján köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás előfizetője a Megbízó, a
Megbízott tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult..
4.7.A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, szemétszállítás) megfizetéséről – víz, gáz, áram
esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény
továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és viseli az
ezzel kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30
órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
11,00-18,00 óráig
Kedd:
16,00-18,00 óráig
Szerda:
8,00-15,00 óráig
Csütörtök:
8,00-15,00 óráig
Péntek
8,00-15,00 óráig
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési
idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet 7. §-ban
meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét
elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni.
Megbízott kijelenti, hogy helyettese:
- dr. Valach Béla fogszakorvos, aki, mindenben megfelel a fogorvosokra jogszabályokban
meghatározott személyi feltételeknek.
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5.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.4. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.5. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
5.6. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a fogorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
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8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 6 számozott
oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december
…………………………………..
Dr. Török és Társa Fogászati Bt.
Ridegné Dr. Török Anna
fogszakorvos

…………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

A képviselő-testület Dr. Kolozsvári Árpád 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási
szerződésének módosítását egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
696/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kolozsvári Árpád háziorvossal az
5. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási szerződést az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés
érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján - az alábbi szerződést fogadja el és
ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Kolozsvári Árpád háziorvos (Gyomaendrőd, Szondi u. 1.) továbbiakban Megbízott
között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2000. december 1-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti a 2000. december 01. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a
felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
5. sz. felnőtt háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és folyamatos
betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és
előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi
felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai
tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges
személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint és külön írásos
nyilatkozata alapján a rendelés –saját tulajdonú orvosi rendelőben - tárgyi feltételeit.
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Megbízott vállalja, hogy a háziorvosi szolgáltatásban résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a
hatályos jogszabályokban előírt továbbképzéséken való részvételt és vállalja a részvételi díjak
kifizetését.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést
kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási
szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak
megszűnéséig.
3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a
jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni
az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára
alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi
feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfőtől péntekig 9.00-12.00 óra között (rendelési idő) a Megbízott
saját tulajdonú rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A
felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott
rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való
részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
3.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Katona Piroska
Dr. Frankó Károly

3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
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felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
3.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
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6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 5 számozott
oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december
…………………………….
Dr. Kolozsvári Árpád
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Végezetül a képviselő-testület Dr. Fekécs Tünde házi gyermekorvossal a 2. számú házi gyermekorvosi
körzet feladat-ellátási szerződésének módosítását egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
697/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Fekécs Tünde házi
gyermekorvossal a 2. számú házi gyermekorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási
szerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott
követelményeknek való megfelelés érdekében – a háziorvosi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján az alábbi szerződést fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1.,
képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Fekécs Tünde házi gyermekorvos (székhely: Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 60/A.,
telephely 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3., adószáma: 44691031-1-24) továbbiakban Megbízott
között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1996. július 1-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel,
gyermek háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen szerződés mindkét fél általi
aláírásával hatályát veszti az 1996. július 1-én és az azt módosító 2002. május 31. továbbá 2005. július
29. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd Városában
a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek
meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező
2. sz. gyermek háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz. mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén —
módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú
Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege
legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és folyamatos
betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt gyermek háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott
nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a házi gyermekorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes
orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel,
kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére
átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
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1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az
1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön
jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére,
a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító,
gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést
kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási
szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak
megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. alatti rendelőt 1996. július 1. napjával
az átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig, míg Megbízott
területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy 2002. június 01. napjával a tevékenység végzéséhez szükséges, a
jogszabályokban meghatározott tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi
követelményeknek megfelelő kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért a Megbízótól
ellenszolgáltatást nem kér. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már a
tevékenység ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi
Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a Számviteli
Törvényben meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a
Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a
Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához
még szükséges, a Megbízott által jelenleg is használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen
jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a villany, és
a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a Megbízót terheli.
Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy az azzal kapcsolatos
költségeket a Megbízó költségvetésébe be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében: tárgyi
eszköz) felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen
visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a
felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés
is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő
megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét,
használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben
elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű
használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás
egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
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4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek
karbantartása a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés) folyamatos,
zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű
megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és
mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell
végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra
átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A Városi Egészségügyi
Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer pótlásáról, és a Megbízott
tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha a felek a
jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6.A telefondíj megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói számlamásolat ellenében. A
szolgáltatás teljes díját a Városi Egészségügyi Intézmény által kibocsátott pénzügyi okirat alapján
köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás előfizetője a Megbízó, a Megbízott tudomásul veszi,
hogy a szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult.
4.7. A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, szemétszállítás) megfizetéséről – víz, gáz, áram
esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény
továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és viseli az
ezzel kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a
jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni
az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára
alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi
feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfő, szerda, csütörtöki napokon 8.00-11.00.h és 14.00-15.00 óra,
keddi napokon 12.00-16.00 óra, pénteki napokon 8.00-11.00 óra között (rendelési idő) a Megbízott a
részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A
rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a
tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött
szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A
felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott
rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való
részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind az asszisztens helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, asszisztenssel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
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A helyettesítő orvos neve:

Dr. Varga Géza
Dr. Csellár Zsuzsanna

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság,
betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó
felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak
gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az
orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről
a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó
részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban
a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési
jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a gyermek háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül,
ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a
szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen
nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak
térítésmentesen átadja.
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A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy
örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban
kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek,
támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által
lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara
véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől
függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 6 számozott
oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település
egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A
jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és
megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december …….
………………………..
Dr. Fekécs Tünde
háziorvos

……………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester
……………………………………………
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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9. Napirendi pont
Tájékoztatás a felnőtt háziorvosi körzetek összevonásával kapcsolatban
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az Ügyrendi bizottság arra
tekintettel, hogy az Önkormányzat és a körzetmódosításban érintett háziorvosok között nem alakult ki
konszenzus, ezért azt javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a felnőtt háziorvosi körzetek
összevonásával kapcsolatos előterjesztést vegye le napirendről.
Kérdés, hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
698/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tárgyal a felnőtt háziorvosi
körzetek összevonásáról, az előterjesztés tárgyalását leveszi napirendről.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a novemberi ülésén döntött
arról, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár 2013. február 1 napjától a Selyem út 124 szám alatt – az új
polgármesteri hivatal épületében - fogja biztosítani a könyvtári feladatellátást.
A költözés előkészítése, majd a költözés és berendezkedés ideje alatt szükségessé válik a könyvtárak
zárva tartása, amelyet az elvégzett munkálatok ütemezettsége határoz majd meg.
Jelenleg a gyomai könyvtárban 6 óra, míg az endrődi könyvtárban 3.5 óra nyitva tartás biztosított.
Szombaton mindkét könyvtár zárva tart.
A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között zárva tartanak.
A költözési időszakra vonatkozóan szükséges dönteni arról, hogy a könyvtárak zárva tartásáról az
intézmény vezetője saját hatáskörében intézkedhessen, megfelelően informálva - a szokásos módon a könyvtári látogatókat. Ezen időszak nyitvatartási szabályozását a szervezeti és működési
szabályzatban kell szerepeltetni.
A fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár időszakos zárva
tartásáról - 2013. január 1- napjától 2013. január 31. napjáig - az intézményvezetője, saját
hatáskörében rendelkezzen, megfelelően tájékoztatva a könyvtár használókat.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
699/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről szóló,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1)
bekezdés alapján a Határ Győző Városi Könyvtár időszakos zárva tartásának meghatározását 2013. január 1- napjától 2013. január 31. napjáig - az intézményvezető hatáskörébe utalja
azzal, hogy a könyvtárhasználókat megfelelően tájékoztassa a helyben szokásos módon.
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Továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális
intézményekről szóló, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 68. § (1) bekezdése alapján utasítja az intézményvezetőt – Dinyáné Bánfi
Ibolyát, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását
készítse elő a könyvtári zárva tartással kapcsolatba, a fentiekben meghatározottak alapján.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2013.
évi áremelési kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a szerződés és megállapodás alapján önkormányzati
feladatot ellátó és szolgáltatást végző intézmények közül a Határ Győző Városi Könyvtár és a Varga
Lajos Sportcsarnok kérte a díjtételek módosítását. A Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény vezetője a Katona József Művelődési Központ, a Népház, az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Gyomai Táj-és Alkotóház vonatkozásában 2013. évben is a
2011. évre megállapított díjakat kívánja alkalmazni
A Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztés döntési javaslat szerinti elfogadását azzal a
módosítással, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok által alkalmazandó díjtételek száz forintra kerekítve
legyenek megállapítva. Bejegyzett sportkörök, sportegyesületek, DSK esetében 3.200 Ft/óra, általános
óradíj 4.000 Ft/óra.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy az egyes
döntési javaslatokról külön-külön hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület a Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évi díjtételeit egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
700/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő — testülete az alábbiak szerint határozza
meg a Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évben alkalmazandó díjtételeit, 2013. január 1.
napjától:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Határ Győző Városi
Könyvtárába díjmentes beiratkozási díjat állapított meg a 463/2008. (XI. 27.) Gye. Kt.
határozata alapján. Érvényes mindazokra, akikre törvényi vagy jogszabályi mentesség nem
vonatkozik.
A díjfizetése alóli törvényi és jogszabályi mentesség, illetve kedvezmény:
16 éven aluliaknak
ingyenes
70 éven felülieknek
ingyenes
diákoknak,
érvényes 50 % kedvezmény
diákigazolvánnyal
pedagógusoknak
50 % kedvezmény
munkanélkülieknek,
GYES- 50 % kedvezmény
GYED-en lévőknek
nyugdíjasoknak 65 év alatt,
járadékra jogosultaknak,
szociális ellátottak
kulturális
intézmények 50 % kedvezmény
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munkatársainak
fogyatékkal élőknek (mozgás, látás, ingyenes
hallás sérültek)
közgyűjteményi dolgozóknak
ingyenes

Szolgáltatási díjak:
Csökkentette, az alábbi táblázat alapján:
Méret Szín
Tevékenység
Díj (Ft)
A/4 Fekete-fehér
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép
20
A/4 Fekete-fehér
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép
30
A/3 Fekete-fehér
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép
40
A/3 Fekete-fehér
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép
60
A/4 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 100 %-ban fedett
150
A/4 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 50 %-ban fedett
100
A/4 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 25 %-ban fedett
50
A/3 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 100 %-ban fedett
300
A/3 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 50 %-ban fedett
150
A/3 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép 25 %-ban fedett
100
A/4 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Szöveg
50
A/3 Színes
Fénymásolás, nyomtatás Szöveg
100
A/4 Laminálás
50
A/3 Laminálás
100
A/4 Szkennelés
50
A/3 Szkennelés
100
Spirálozás 6-32 mm
150
Előlap+hátlap
50
Számítógép használat, minden megkezdett fél óra
50
A/4
Faxolás, oldalanként
200
Elveszett olvasójegy pótlása
50
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése
800
Megrongált vonalkód cseréje
50
Első felszólítás után
1-3 könyv
100
4-10
200
Második felszólítás után
1-3 könyv
200
4-10
400
Harmadik felszólítás után
1-3 könyv
300
4-10
600
Ajánlott levél utáni felszólítás
500
+könyv db/
100
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti
1000
- amennyiben feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft,
de minimum 1000 Ft
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
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A képviselő-testület a Varga Lajos Sportcsarnokban alkalmazott 2013. évi díjakat egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
701/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő — testülete az alábbiak szerint határozza
meg a Varga Lajos Sportcsarnok 2013. évben alkalmazandó díjtételeit, 2013. január 1.
napjától:
Megnevezés
Bejegyzett sportkörök, sportegyesületek, DSK
általános óradíj

2013. évi tervezett díj
3200 Ft/óra
4000 Ft/óra

Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Fekete József ügyvezető
A Képviselő-testület a Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2013. évben
alkalmazott díjtételeit egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
702/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Közművelődési, Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézmény vezetője a Katona József Művelődési Központ, a Népház, az Endrődi
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Gyomai Táj-és Alkotóház vonatkozásában
2013. évben is a 2011. évre jóváhagyott (2012. évben alkalmazott) bérleti díjakat alkalmazza.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Dr. Szonda István intézményvezető
12. Napirendi pont
Hulladék befogadási díj mértékének meghatározása
Várfi András polgármester felkérte Pardi Lászlót a városüzemeltetési osztály képviseletében az
előterjesztés ismertetésére.
Pardi László elmondta, a megjelenő hulladékról szóló törvény 300 Ft/tonna befogadási díjat ír elő a
hulladékkezelő Kft-k számára. Amennyiben ezt a díjat a hulladékkezelő felvállalja a tulajdonos
települések felől, akkor 26.863.620 Ft többletkiadása keletkezik, ezért kérik, hogy ezt a díjat építsék be
a jelenlegi befogadási díjakba. Ezzel a vegyes kommunális hulladék esetében 9.258 Ft/tonna, építési
hulladék esetében 6.124 Ft/tonna és zöld hulladék esetén 1.874 Ft/tonna lenen a befogadási díj lerakási
járulékkal együtt.
A hulladékkezelő Kft-nek kötelezően céltartalékot kell képezni, és ha ezt a befogadási díjat átvállalnák
a tagönkormányzatoktól, akkor veszélybe kerülne a céltartalék megképzése.
Béres János képviselő aziránt érdeklődött, hogy Hunya és Csabacsűd településeken kívül, akik
elfogadták a díjemelést, a többi tulajdonos önkormányzat hogyan döntött.
Pardi László válaszolva elmondta, még nincs információ.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Regionális Hulladéklerakó Kft
közgyűlésén a tulajdonos települések abban foglaltak állást, hogy valamilyen formában mindenhol
módosítani kell a hulladékszállítást, lerakást, mert a Kft nem lehet veszteséges.
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Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
703/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft.
tulajdonos Önkormányzataira 2013. január 1-től vonatkozó alábbi befogadási díjakat:
Hulladék fajták
Vegyes kommunális
Építési hulladék
Zöld hulladék

Befogadási díj lerakási
járulékkal együtt (Ft/tonna)
9 258
6 124
1 874

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
A Zöldpark Kft. 2012. évi finanszírozása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. végzi a
Gyomaendrőd Város tulajdonában álló zöldterületek, parkok fenntartását, kezelését. Ezen feladatát
2012. február végéig még az önkormányzattal kötött szerződés alapján látta el, majd ezt követően
utasítás alapján. Az utasítás úgy szólt, hogy 2012 márciusától kezdve, év végéig az Önkormányzat a
Kft. részére bruttó 16.325.760 Ft-ot biztosít, havi egyenlő részletekben.
Annak érdekében, hogy a decemberi feladatok, költségek finanszírozását szolgáló forráshoz még a
tárgyévben hozzáférjen a Zöldpark Kft., az önkormányzat részéről 13 havi teljesítésnek kell történnie.
Mivel a város 2012. évi költségvetési rendeletébe bruttó 20 millió Ft került betervezésre ezen
feladatra, így további forrás kijelölése szükséges. A hiányzó összeg 1.578.334 Ft, melynek forrásaként
a 2012. évi többlet adóbevételt javasolják kijelölni.
Toldi Balázs alpolgármester értelmezése szerint, akkor 2013-ban 1.578.334 Ft-al kevesebbet fognak
átutalni a Zöldpark Kft részére. Ez valóban így van?
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, nem mert most a 2012 évet zárják, tehát ez az
összeg még az idei évben merül fel, csak 2013-ban kerül kifizetésre. 2013-ban is ugyan úgy 12
hónapot fognak fizetni a Kft-nek.
Toldi Balázs alpolgármester továbbra is úgy értelmezte, hogy egy hónappal csak több teljesítés
történik a kft részére.
Megyeri László aljegyző megerősítette, ebben az évben valóban egy hónappal többet fizetnek ki, azért
mert márciusig szerződés alapján végezte ezt a tevékenységet a Kft, utólagos volt az elszámolás.
Áprilistól viszont megváltozott a finanszírozási rendszer, utasítás alapján végzi a tevékenységet, így
most már előre fizet az önkormányzat. Mivel ezt tovább szeretnék vinni 2013 januárjától, ezért azt az
összeget, amit elvégzett 2011 decemberében azt ebben az évben át kell nekik adni, ahhoz, hogy 2013tól az adott hónapra járó finanszírozást kaphassa meg. Ha 2013-ban ugyan ezeket a feladatokat fogja
ellátni a Kft, ugyan ilyen szinten akkor ezzel az 1.578.334 Ft-al csökkentett éves finanszírozást fogja
kapni, ha erre az önkormányzatnak kellő forrása lesz.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
704/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. által a 2012. december hónapban elvégzett zöldterület fenntartási feladatokra
járó 1.632.585 Ft-ot még 2012 decemberében rendezi a Zöldpark Kft. felé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletébe parkfenntartási
feladatokra a soron következő rendeletmódosítás alkalmával beépít 1.578.334 Ft-ot, melynek
forrásaként a 2012. évi többlet adóbevételt jelöli meg.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Gyomaközszolg üzletrész értékesítés
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Kétsoprony Község Képviselő – testülete megkereste
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, és kinyilvánította üzletrész vételi szándékát
GYOMAKÖZSZOLG Kft.-ből. Kétsoprony Község Képviselő – testülete 1%, azaz: 250 ezer forint
pénzbeli betéttel kíván tulajdonos lenni a társaságban, úgy hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata
üzletrészéből vásárol.
A Pénzügyi bizottság egyöntetűen javasolja a 250.000 Ft-os üzletrészt értékesítését Kétsoprony
Község Önkormányzata részére adásvétel jogcímén.
Megyeri László aljegyző tájékoztatásul elmondta, a vásárlási szándékot Ügyvéd úrral
véleményeztették, mely vélemény alapján készült két új döntési javaslat. Az egyik döntési javaslatban
arról kell dönteni, hogy a gyomaendrődi üzletrészt megosztásra kerül 18.000.000 Ft-os és egy 250.000
Ft-os üzletrészre. A megosztás után pedig egy másik döntési javaslatban döntenek arról, hogy ezt a
vételi ajánlatot elfogadják és az üzletrész adásvételi szerződés tartalma szerint az üzletrészt értékesíti,
azzal a feltétellel, ha a többi tulajdonos önkormányzat az elővásárlási jogáról lemond.
Információi szerint valamennyi önkormányzattól megérkezett a lemondó nyilatkozat.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy az Aljegyző úr által ismertetett döntési
javaslatokról külön- külön szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
705/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete akként határoz, hogy a GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságból illető 18.250.000 Ft-os
üzletrészét felosztja, melynek során egy 18.000.000 Ft-os üzletrész, és egy 250.000 Ft-os
üzletrész kialakítására kerül sor.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
706/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális
Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétese a 250.000 Ft-os üzletrészét Kétsoprony Község Önkormányzata ajánlatát elfogadva - részére adásvétel jogcímén,
névértéken értékesít a következő adásvételi szerződéses tartalommal.
„Üzletrész adásvételi szerződés
Mely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. sz. képviseli: Várfi András polgármester, mint eladó, másrészről: Kétsoprony
Község Önkormányzata (5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u 11. sz.) képviseli: Völgyi Sándor
László polgármester, mint vevő között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1.
Szerződő felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata eladót a
Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt Cg. 04-09-007188 szám alatt nyilvántartott
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban egy
18.250.000 Ft névértékű üzletrész illeti meg. Eladó kijelenti, hogy a törzsbetétje befizetésére
már 100 %-os mértékben sor került, s az üzletrész felosztásáról rendelkezett, így egy
18.000.000 Ft-os, egy 250.000 Ft-os névértékű üzletrész került kialakításra.
2.
Fentiek lerögzítése után eladó eladja – igény-, teher- és permentesen – az 1./ pont alatt
körülírt gazdasági társaság törzstőkéjéből őt illető 250.00 Ft-os üzletrészét névértéken,
250.000 Ft azaz kettőszázötvenezer forint összegű vételár mellett Kétsoprony Község
Önkormányzata vevő részére.
3.
Vevő az üzletrész teljes összegű vételárát az eladó részére legkésőbb 2013. évi január
hó 31. napjáig köteles megfizetni. Eladó már most feltétlen hozzájárulását adja ahhoz is, hogy
a vétel tárgyát képező üzletrészre vonatkozóan a tulajdonjog a tagjegyzéken, valamint a
cégnyilvántartásban vevő nevére átvezetésre kerüljön
4.
Szerződő felek kijelentik, hogy a társaság vagyoni és üzleti helyzetére vonatkozóan az
eladó a vevő részére teljes körű tájékoztatást adott, így a vevő a társaság vagyoni és üzleti
tevékenységével megismerkedett
5.
Vevő kijelenti a társasági szerződés rendelkezéseit érti és ismeri az abban foglaltakat
tagsági viszonyára nézve kötelezőnek fogadja el.
6.
Kétsoprony Község Önkormányzata a 2./ pont alatt körülírt üzletrészt a fenti
feltételekkel megveszi.
7.
Az üzletrész adásvételi szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal
írták alá, hogy abba egyéb feltétel felvételét nem kérik.
Gyomaendrőd, 2012. december
Előttünk tanúk:
Név:
Lakcím:
Név
Lakcím:

napján.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
eladó
Kétsoprony Község Önkormányzata
Vevő”

2.)
Az adásvétel létrejöttének feltétele, hogy a társaság további törzsbetétesei, így Dévaványa
Város, Hunya Község és Örménykút Község Önkormányzatai lemondanak az elővásárlási
jogukról.
3.)
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az üzletrész adásvételhez kapcsolódó szükséges
okiratok elkészítésével megbízza dr. Juhász István ügyvédet (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 1.
fsz. 1.)
4.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
okirat aláírására.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Gyepmesteri telep üzemeltetése
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Gyomaközszolg Kft az állati tetem átvétele átmeneti
tárolásának és megsemmisítésének díját 2013-ban 84,4 Ft/kg+Áfa=107-Ft összegben javasolja
meghatározni.
A Pénzügyi bizottság a javasolt összeg jóváhagyását javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
707/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jóváhagyja, hogy az állati tetem átvétele átmeneti
tárolásra és megsemmisítésre díja 2013. évre 84,4 Ft/kg+Áfa=107-Ft.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város közvilágítási berendezéseinek üzemeltetése
Pardi László tájékoztatásul elmondta, a város közvilágítási berendezései ún. aktív elemeinek
üzemeltetését az E.ON csoporthoz tartozó EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és
Szerelő Kft végzi. A jelenleg érvényes szerződés hatálya 2012. december 31-ével megszűnik, ezért az
EH-SZER Kft új szerződéses ajánlattal kereste meg az Önkormányzatot. Az ajánlat a jelenlegi
egységárhoz /2.720,- Ft/db/év +ÁFA/ képest jelentős árengedményt tartalmaz, 2013. január 01 –től
alkalmazandó egységár 2.200,- Ft/db/év + ÁFA lenne. Ez közel 20 %-os megtakarítást jelentene. Ezért
cserébe egy 3 éves hűségnyilatkozatot kérnének az önkormányzattól, mely időszak alatt elvégeznék az
üzemelő összes fényforrás ún csoportos („sorcserés”) cseréjét új fényforrásokra.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy a szerződés aláírása előtt folytassák tovább a tárgyalást az
EH-SZER Kft-vel arra vonatkozóan, hogy azokon a helyeken, ahol minimális ráfordítással meg lehet
oldani a közvilágítás javítását akkor ezzel a szerződést egészítsék ki és úgy kerüljön aláírásra. Gondol
itt olyan helyekre ahol meg van az oszlop csak egy lámpatestet kellene felszerelni, mint például
Endrődön a ligeti lejárónál, a német zugban, stb. Ha már három évre aláírunk egy hűségnyilatkozatot,
akkor annak a néhány lámpatestnek a felszerelése a Kft-nek is megéri.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az EH-SZER Kft-vel az önkormányzatnak üzemeltetési
szerződése, nem pedig fejlesztési szerződése. Természetesen a fejlesztésről lehet gondolkodni, több
testületi ülésen is szerepelt már ilyen téma.
Balogh Barna az EH-SZER Kft közvilágítási vezetője elmondta, eddig is a cég üzemeltette
Gyomaendrődön a közvilágítási elemeket, mely szolgáltatást szeretnék tovább nyújtani a város felé.
Erre megtették ajánlatukat és tárgyaltak Polgármester úrral és Pardi úrral ez ügyben.
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Az ajánlatukban több mint 500 Ft-al alacsonyabb áron vállalnák a közvilágítási berendezések
üzemletetését. A jelenlegi egy 10 évvel ezelőtt kötött, határozott idejű szerződés, azóta az árak
lényegesen megemelkedtek, de ennek ellenére a cég még is csökkenti a díjat egy három éves
üzemeltetési szerződés fejében.
Poharelec László képviselő felvetette, az említett Endrődi ligeti lejárónál van egy nagyon sötét
szakasz, ahol nincs közvilágítás, viszont ettől néhány méterre van két lámpatest is egymás mellett.
Kérdése az volt, hogy ezen a szerződésen belül megoldható-e, hogy ha a két lámpatestet leszerelik,
akkor az egyiket néhány méterrel arrébb szerelik vissza.
Balog Barna véleménye szerint ez nem jelent akadályt, a munkavégzés során ezt meg tudják oldani.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
beterjesztett döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
708/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város területén
üzemelő közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó – az EH-SZER
Kft által előterjesztett 981/2012 sorszámú – szerződéses ajánlat elfogadásával egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármester és Dr Csorba Csaba jegyzőt a
szerződés aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve 3. sz. részleges módosítása
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a településrendezési terv 3. sz. részleges módosítása a
beépítésre szánt területek bővítéséről szól. Konkrétan a 02227/20,21,23, hrsz-ú földrészletek K-7 jelű
„mezőgazdasági üzemi területek”-be való átsorolásáról és a Torzsás-zugi és Bónum-zugi
üdülőterületek bővítéséről.
A Városfenntartó bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tervmódosítását a döntési javaslatban
foglaltak szerint.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
709/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés figyelembe
vételével az alábbi határozatot hozza:
Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve 3. sz. részleges módosításában
szereplő területfelhasználási változások összhangban vannak a hatályos településfejlesztési
koncepció céljaival, azok módosítása nem válik szükségessé.
A tervmódosítás során a beépítésre szánt területek csak olyan területfelhasználási kategóriában
bővülnek, mely területekből a város igazgatási területén belül már nincs szabad felhasználható
terület.
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A Torzsás-zugi és Bónum-zugi üdülőterületek bővítése nem igényel környezeti vizsgálatot,
mivel az érintett földrészleteket jelenleg is a kertes mezőgazdasági övezeten belül , -mint
korábbi zártkerteket- hasonló céllal használnak.
A tervmódosítás véleményezési eljárása során a környezeti vizsgálat szükségességét a hatósági
vélemények nem támasztották alá.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve 4. sz. részleges módosítása
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a tervmódosítás azért válik szükségessé, mert a mellékletben
felsorolt külterületi –mezőgazdasági művelésből kivett- földrészletek jelenleg általános
mezőgazdasági területfelhasználás státuszban vannak. Az e területfelhasználásra vonatkozó
szabályozási előírások kötelezettségével (pl. 3% max. beépítettség), ezért gazdasági épületek építése
szinte kizárt ezeken a telkeken. A módosítással ezek a földrészletek K-7 jelű különleges,
mezőgazdasági üzemi területek területfelhasználási besorolást fognak kapni.
A terv módosítás költsége bruttó 1.500.000.- Ft. A díj a terv testületi jóváhagyása után esedékes,
legkésőbb 2013. XII.31-ig. Ez időpontig lehet a jelenleg érvényes szabályok szerint lefolytatni a
hatósági eljárást, és az önkormányzati rendeletmódosítást, amennyiben ebben az évben - az új építési
törvény hatályba lépése előtt- az megindításra kerül. Ellenkező esetben ez a módosítás csak a teljes
településrendezési terv felülvizsgálatával, 5-6-szoros áron lehetséges.
A Városfenntartó bizottság a döntési javaslatot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Nagyné Perjési Anikó képviselő javasolta, hogy fogadják el a terv részleges módosítását azzal a
feltétellel, hogy vonják be azokat a területeket a tervezési díjba, akiknek a területére ez a szabályozási
változás érvényesülni fog. Ezzel a szabályozással ugyanis jóval felértékelődik a telkük, sokkal
előnyösebb beépítési módokat fognak elérni. Számítása szerint kb. 100 telket érint, telkenként 15.000
Ft hozzájárulást jelentene.
Összegezve javasolta a döntési javaslatot kiegészíteni azzal, hogy keressék fel a településrendezési
terv 4. sz. módosításában érintett telkek tulajdonosait, megegyezésre törekedni és csak abban az
esetben folytatni tovább a tervmódosítást, amennyiben a tulajdonosok vállalják a költségekhez való
hozzájárulást.
Márjalaki József bizottsági elnök támogatta a Képviselő asszony javaslatát, próbálják meg
csökkenteni az önkormányzati kiadásokat.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte a javaslat szerint akkor elhalasszák a döntést addig, míg
meg nem egyeznek a telkek tulajdonosaival.
Megyeri László aljegyző válaszolva elmondta, értelmezése szerint a folyamat elindul, a szakhatósági
állásfoglalások, hozzájárulások bekérésre kerülnek, és a folyamat csak akkor folytatódik tovább, ha
addigra tisztázódik az, hogy az érintett telek tulajdonosok anyagilag mennyiben fognak hozzájárulni.
Vagy átvállalják 100 %-ban, vagy csak bizonyos részt felajánlanak, ami alapján mérlegelhet az
önkormányzat, hogy a hiányzó összeget támogatásként oda adja, vagy azt mondja, hogy akik ebben
érdekeltek azok fizessék meg.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, ez a teljes külterületét lefedi Gyomaendrődnek, kb. 150
főt érinthet, eltérőek lehetnek a vélemények, nem lesznek egyszerű tárgyalások.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő mindenképpen javasolta, hogy indítsák el a folyamatot a
tárgyalásokat, hiszen ha megnézik, hogy a 3 % helyett 40 % lesz a beépítettség ezeken a telkeken, így
értékesít esetén sokkal többet fognak érni ezek a telkek a jelenlegi áruknál.
A folyamatot indítsák el, és a tárgyalások eredménye alapján ráérnek eldönteni, hogy ha nem sikerül
csak 100 tulajdonossal megegyezni, hogy a hiányzó részt pótolják-e. Semmiképpen ne vállalják fel
elsőre azt, hogy az 1.5 millió Ft-ot az önkormányzat fizesse ki, amikor igen nehéz költségvetési év
előtt állnak.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint a külterületi mezőgazdasági művelés alól kivont
telkeknél kevés az a tulajdonos, aki be akarja építeni a 40 %-ot. Jelenleg kevés építkezés folyik,
néhány helyen van csak igény rá. A 150 érintettből esetleg a következő öt évben, esetleg öt az, aki
nagyobb beruházást, telepet akar építeni. Ilyen alapon meg fog bukni ez a területrendezési terv.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, ezt a részleges tervmódosítást is csak kérte valaki.
Egyetértett a Képviselő asszony javaslatával, hogy indítsák el a folyamatot, a telek tulajdonosok meg
nyilatkozzanak, hogy szeretnének-e fizetni, vagy nem. Amennyiben nem, úgy a tervmódosításból nem
lesz semmi.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a döntési javaslat egyenlőre nem tartalmazza sem a
költséget, sem azt, hogy a folyamatot meddig folytassák le. Egyenlőre itt arról van szó, hogy
elrendelik a 4. sz. módosítás elindítását, továbbá a helyzet vázolásáról, hogy a változások összhangban
vannak a hatályos településfejlesztési koncepcióval, illetve, hogy a beépítésre szánt területek milyen
kategóriában bővülnek. Tehát nem arról van szó, hogy végig viszik az egész folyamatot, ezért ez a
döntési javaslat ebben a formában elfogadható. A folyamat végrehajtásáról, a megrendelésről egy
külön döntést kell majd hozni, és abban kell megfogalmazni a fentiekben javasolt feltételeket.
Nagyné Perjési Anikó képviselő fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy most nem kérte senki ennek a
területnek a módosítását, hanem a törvényi változások miatt a jövő évtől kezdve sokkal szigorúbb és
drágább feltételek mellett lehet ezt elvégezni. A főépítész úr ezzel az előterjesztéssel erre hívta a fel a
képviselő-testület figyelmét, így indult el ez az egész folyamat.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, és felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a beterjesztett
döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
710/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés figyelembe
vételével az alábbi határozatot hozza:
- Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a Településrendezési terv 4. sz módosítása
elindítását elrendeli.
-

Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve 4. sz. részleges módosításában
szereplő területfelhasználási
változások
összhangban
vannak
a
hatályos
településfejlesztési koncepció céljaival, azok módosítása nem válik szükségessé.

-

A tervmódosítás során a beépítésre szánt területek csak olyan területfelhasználási
kategóriában bővülnek, mely területekből a város igazgatási területén belül már nincs
szabad felhasználható terület.

-

A tervmódosítás véleményezési eljárása során a környezeti vizsgálat lefolytatása nem
szükséges, mivel az érintett földrészletek mezőgazdasági művelésből kivont területek,
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használatuk nem változik. A tervmódosítás művelésben lévő mezőgazdasági területet nem
érinthet.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
19. napirendi pont
Ivóvízminőség-javító program - Viziközmű vagyonok felosztása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök ismertette, hogy a Közép-Békési Térség Ivóvízminőségjavító program
létrehozott beruházás vagyonát is rendezni kell, ugyanúgy, mint az elmúlt ülésen tárgyalt Alföld
Regionális Víziközmű Szolgáltató Zrt által elvégzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák
átadását is. Jelen vagyonfelosztás esetén Gyomaendrődöt 15.779.575,-Ft-nyi vagyon illeti meg. A
Városfenntartó Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Polgármester urat, a
megállapodást tartalmazó szerződés aláírására illetve jogosítsa fel, hogy a vagyonrendezési
ingatlannyilvántartási bejegyzéshez szükséges tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást írja
alá és bízza meg a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a társulás elnökét.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
711/2012.(XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ
VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL szóló megállapodást az alábbiak
szerint:
1. A 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint az ivóvízrendszer működtetőnél lévő vagyonának
átháramlásával kapcsolatosan az alábbi értékeket fogadja el:

Sorszám

Önkormányzat neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Békés Város Önkormányzata
Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata
Bélmegyer Község Önkormányzata
Csabaszabadi Községi Önkormányzat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Dévaványa Város Önkormányzat
Doboz Nagyközség Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kamut Község Önkormányzata
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat
Kétsoprony Község Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzat
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Körösújfalu Községi Önkormányzat
Kötegyán Község Önkormányzat
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Átháramló vagyon
(2012.VII.31. nyt.
adatok szerint) értéke
[Ft]
24 793 198
101 558 079
1 215 578
298 161
596 321
9 495 267
4 885 246
15 779 575
1 307 319
4 220 119
1 261 449
8 761 334
2 912 799
504 579
1 559 609

16.
Lőkösháza Község Önkormányzat
17.
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
18.
Méhkerék Község Önkormányzata
19.
Mezőberény Város Önkormányzat
20.
Murony Község Önkormányzat
21.
Okány Község Önkormányzat
22.
Pusztaottlaka Községi Önkormányzat
23.
Sarkad Város Önkormányzat
24.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
25.
Szabadkígyós Község Önkormányzat
26.
Tarhos Község Önkormányzata
27.
Telekgerendás Községi Önkormányzat
28.
Újszalonta Község Önkormányzat
29.
Vésztő Városi Önkormányzat
Mindösszesen:

2 041 253
1 032 094
2 798 122
12 316 325
1 421 997
2 522 897
435 773
12 545 679
1 697 222
3 188 025
1 055 030
1 811 899
114 677
7 224 660
229 354 286

Ezen értékek a 2012. év hátralévő időszakát illetően amortizálódik és arányosan csökken. A felekre
jutó értékek a fenti adatokhoz képest ezen amortizációval csökkentetten kerülnek kiadásra 2013.
január 1-én.
2. Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő Regionális víziközműrendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal fogadja el a képviselőtestület:

Sor-szám Önkormányzat neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Almáskamarás Községi Önkormányzat
Békés Város Önkormányzata
Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata
Bélmegyer Község Önkormányzata
Bucsa Község Önkormányzata
Csabaszabadi Községi Önkormányzat
Csanádapáca Községi Önkormányzat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Csorvás Város Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzat
Doboz Nagyközség Önkormányzat
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Gerendás Községi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata [Városerdő]
Kamut Község Önkormányzata
Kertészsziget Község Önkormányzat
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat
Kétsoprony Község Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzat
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Körösújfalu Községi Önkormányzat
Kötegyán Község Önkormányzat
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tulajdoni részarány
/10.000-ed arányban
kifejezve
34
927
3.794
45
60
11
115
22
220
355
183
37
277
44
589
9
49
14
157
47
327
109
19
59

25.
Lőkösháza Község Önkormányzat
26.
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
27.
Méhkerék Község Önkormányzata
28.
Mezőberény Város Önkormányzat
29.
Mezőgyán Község Önkormányzat
30.
Murony Község Önkormányzat
31.
Nagykamarás Község Önkormányzat
32.
Okány Község Önkormányzat
33.
Pusztaottlaka Községi Önkormányzat
34.
Sarkad Város Önkormányzat
35.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
36.
Szabadkígyós Község Önkormányzat
37.
Szeghalom Város Önkormányzat
38.
Tarhos Község Önkormányzata
39.
Telekgerendás Községi Önkormányzat
40.
Újiráz Községi Önkormányzat
41.
Újszalonta Község Önkormányzat
42.
Vésztő Városi Önkormányzat
43.
Zsadány Község Önkormányzat
Mindösszesen:

76
38
104
460
43
54
57
95
16
469
63
120
432
40
68
23
4
270
65
10.000

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást tartalmazó szerződés
aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges
fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást aláírja, és megbízza a polgármestert, hogy a
döntésről értesítse a Társulás elnökét.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
A 605/2012. (XI. 19.) Gye. Kt. határozat módosítása (KEOP-2012-4.10-0/A sz. pályázat
benyújtása érdekében lefolytatandó feltételes közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagjainak
megválasztása)
Várfi András polgármester felkérte Pardi László ügyintézőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Pardi László előadta, hogy a november 19-ülésen elfogadta a Képviselő-testület a helyi hő és
villamosenergia igény kielégítése meglévő energiaforrásokra című KEOP pályázat feltételezett
közbeszerzési eljárásánál a bíráló bizottság tagjait, melyek között szerepel Dr. Tímár Andrea is. Dr.
Tímár Andrea 2013. január 1-től a Járási Hivatalnál fog dolgozni, ezért az ő helye megüresedik.
Javasoljuk a helyére, Dr. Csorba Csaba jegyző urat megválasztani.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
712/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 605/2012. (XI. 19.) Gye. Kt.
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10-0/A számú pályázati felhívás
tervezete alapján lefolytatandó feltételes közbeszerzési eljárást előkészítő Bíráló Bizottság
tagjainak választja a következő személyeket:
műszaki szakértelem: Pardi László közszolgálati tisztviselő
pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna közszolgálati tisztviselő
jogi szakértelem: dr. Csorba Csaba közszolgálati tisztviselő
közbeszerzési szakértelem: Zsila László hivatalos közbeszerzési szakértő
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 3/2012. számú módosítása
Várfi András polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Megyeri László aljegyző előadta, önkormányzatunk egy pályázatban még mindig érdekelt a
Társulásban, így mint tagok nekünk is döntenünk kell a társulási megállapodás módosításáról.
Várfi András polgármester megállapította, hogy nincs kérdés, észrevétel kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
713/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
társulási megállapodás
3/2012. számú
módosítása
Tárgy: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Többcélú Társulás) Társulási
Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei,
vagyis
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
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4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6. Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző
8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
az Általuk az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas
színvonalú és minőségű ellátása érdekében, önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi
társulás létrehozására kötött társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
„1./ A Megállapodás: A Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 3. pontjának A Társulás
nevelési-oktatási feladatait az alábbi szervezeti formában látja el 3.2 alpontjában
„A feladatot ellátó intézmény:
Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda
Székhelye: 5551 Csabacsűd, Petőfi u. 37.”
az alábbiak szerint módosul:
A feladatot ellátó intézmények neve:
- Trefort Ágoston Általános Iskola Csabacsűd-Örménykút
Székhelye: 5551 Csabacsűd, Petőfi u. 37.
- Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
Székhelye: 5551 Csabacsűd, Petőfi u. 57/2.
2./ A Megállapodás: A Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 3. pontjának A Társulás
nevelési-oktatási feladatait az alábbi szervezeti formában látja el 3.4 alpontjába a
„Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ…”
2012. december 31. napjával törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
3.4 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Pedagógiai Szakszolgálata
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai:
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- nevelési tanácsadás, iskolapszichológiai ellátás
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területe.
3./ A Megállapodás: A Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 4. pontjának 4.1 alpontja
:
„Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
feladatai:”
2012. december 31. napjától kiegészül a következő feladatokkal:
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás
- védőnői szolgáltatás
- iskola-egészségügyi gondozás
- Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi alapellátás
(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe).
- hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
4./ A Megállapodás: A Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 5. pontjának 5.3 alpontja
„Szarvas 1. számú gyermek háziorvosi alapellátás Szarvas közigazgatási területén a Humán
Szolgáltató Központ által megbízási szerződés keretében látja el.”
szöveg helyébe 2012. december 31. napjával a következő szöveg lép:
5.3. Szarvas 1. számú gyermek háziorvosi alapellátás Szarvas közigazgatási területén a Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény által megbízási szerződés keretében látja el.
5./ A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályban
maradnak.
A Felek a megállapodás módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt, három oldalas
terjedelemben, jóváhagyólag írják alá.
Szarvas, 2012. november 29.
Záradék: A Társulási Megállapodás módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa 203/2012 (XI.29.) számú határozatával fogadta el.
Települési önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kardos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Örménykút Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok képviselő-testületi
határozataik alapján a tagtelepülési önkormányzatok képviselő-testülete nevében a Társulási
Megállapodás 2012. november 29. napján elfogadott 3/2012. számú módosítását aláírásával látta el:
Kelt: ………..…..…2012…..……..……….

……………………………………………...
Sinka Imre
dr. Olasz Imréné dr.
polgármester
jegyző
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Kelt: ………..…..…2012…..……..……….

……………………………………………...
Várfi András
dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Kelt: ………..…..…2012…..……..……….

……………………………………………...
Brlás János
Zsindely Ferencné
polgármester
körjegyző
Kardos Község Önkormányzata

Kelt: ………..…..…2012…..……..……….

……………………………………………...
Szakács Jánosné
Miskó Bence
polgármester
körjegyző
Örménykút Község Önkormányzata

Kelt: ..……..………2012…....…………….

……………………………………………...
Molnár József
Kasíkné Csík Zsuzsanna
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

Kelt: ..……..………2012…....…………….

……………………………………………...
Petényi Szilárdné
Miskó Bence
polgármester
körjegyző
Hunya Község Önkormányzata

Kelt: ..……..………2012…....…………….

……………………………………………...
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
polgármester
körjegyző
Kondoros Nagyközség Önkormányzata

Kelt: ..……..………2012…....…………….

……………………………………………...
Babák Mihály
dr. Melis János
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
1034

Kelt: ………..…..…2012…..……..……….

……………………………………………...
Brlás János
dr. Skorka András
elnök
kistérségi irodavezető
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-11 havi finanszírozási
helyzetéről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József előadta, hogy a beszámolóból kiderül, hogy a gazdálkodás a terv szerint alakul. Az
önálló intézmények beszámolóinál a Rózsahegyi Iskola és a Kner Imre Gimnáziumnál lehet
többlettámogatási igényre számítani. A Rózsahegyi Iskolánál 3,1 M Ft, a Gimnáziumnál 2 M Ft. A
Pénzügyi Bizottság ülésén a Rózsahegyi Iskola igazgatónője elmondta, hogy az iskola ki tudja hozni a
gazdálkodását nullára, mert az évben még normatív támogatásokból be fog folyni annyi összeg, hogy
nem igényelnek többlettámogatást.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
714/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményeinek 2012. 1-11. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Tájékoztatás étkezési térítési díj beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Térségi Gondozási Központ 2013. január 1-től
szükségesnek tartja, hogy az oktatási intézmények élelmezésével kapcsolatos térítési díj beszedések
változzanak meg. Ennek oka egyrészt, hogy a gyermekélelmezés utólagos megfizetésével az
intézmény kintlévősége hónapról hónapra folyamatosan megmarad, a szülők egyrészt több hónapot
összevárva fizeti csak meg a térítési díjat, így a gyermek élelmezéséről az intézménynek folyamatosan
milliós nagyságrendű kintlévősége keletkezik. Másrészt az Áfa törvény kimondja, hogy a fizetendő
adót a meg nem fizetett ellenértékre is meg kell állapítani. A hátralékok esetében az Áfa bevalláshoz
szükséges nyilvántartások vezetése óriási többletmunkát igényel az intézmény részéről és nehezen
következő. Az új rendszerben az előfizetéssel egyidejűleg a gyermekek részére ebédjegy kerülne
kiállításra, és csak azok a gyermekek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik rendelkeznek jeggyel. Az új
rendszerben a lemondásokat mindig a következő hónapban lehet majd érvényesíteni.
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Megjegyezte, hogy apróbb módosításokkal fogadta el a bizottság mivel a jegyek átvétele és kezelése
tekintetében abban állapodtak meg, hogy szülői feladat, ezen kívül a pedagógus egy osztályokra
bontott névsoron tudja követni az étkeztethető tanulóknak a névsorát. Nem tartja helyesnek anyagi
felelősséget vállaltatni a pedagógusokkal az étkezési jegyek kezelésébe, mert ha elveszik a
visszafizetésnél a pedagógus felel érte, nem hiszi, hogy erre lehet kötelezni. A másik aggálya, hogy ki
fogja ezeket az étkezési jegyeket beszedni? A konyhán minimalizálva van a kiosztó dolgozók száma,
ha ők bemosakodnak és beállnak, egy a levest osztja egy a másodikat, meg egy mosogat, akkor ki
fogja ott szedni a jegyeket?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy nem ismeretlen dolog, hogy akár egy csészébe gyűjtsék a
jegyeket.
Márjalaki József hozzátette, hogy a probléma bonyolultabb. Sok szülő mikor meghallotta ezt az
úgynevezett jegyrendszert, némileg fel voltak háborodva főleg az óvodás, illetve az első osztályos
szülők, hiszen ezek a gyerekek kicsik és nem biztos, hogy mindenki tudja, mit kell csinálni, vagy
elhagyják, otthon felejti. Mi van akkor, ha nincs meg?
Uhrin Anita a Térségi Szociális Gondozási Központ gazdasági vezetője elmondta, az iskolákkal
egyeztetésre került és minden iskolára a saját sajátosságaiknak megfelelően került kidolgozásra ez a
rendszer. Nem ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyerekeknek odaadják az ebédjegyet, ők az iskolákkal
egyeztetnek. A Rózsahegyi iskolában az lesz a rendszer, hogy az ebédjegyet átadják a szülőnek,
amikor befizeti a térítési díjat, ő fogja otthon őrizni, az iskolának át fognak adni egy listát, hogy kinek
van megfizetve a térítési díja, kit lehet mindennap vinni ebédelni. Se a csoportos beszedőknek sem a
gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek nem fogják személyesen átadni a pedagógusokon
keresztül az ebédjegyet. A Kis Bálint Általános Iskola nem zárkózott el ez elől, a szülők részére át
fogják adni az ebédjegyeket és ők a pedagógusoknak fogják leadni. Meg fogják ezt oldani, a
gimnáziumban pedig eddig sem volt ebből probléma, ott egy régi rendszer folytatódik. Az óvoda
vezetőjével is történt egyeztetés, azt mondta, hogy nem probléma az ebédjegy ott is az
óvodapedagógusoknak át lesz adva, külön fogják kezelni. Elindul január 1-től ez a folyamat, ha valami
fennakadás lesz, folyamatosan egyeztetnek és kiküszöbölik a problémákat.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
715/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Térségi
Szociális Gondozási Központ az oktatási intézmények élelmezésével kapcsolatos térítési díj
beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról szóló tájékoztatását.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Startmunka program 2012. évi beszámoló és 2013. évi tájékoztatás
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök előadta, hogy 2012 februárjában 157 fő lett integrálva a Start
munkaprogram közfoglalkoztatási keretébe. Az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő bel és
külterületi csatornák karbantartásában 51 fő, az illegális hulladéklerakók felszámolásában 11 fő, a téli
közfoglalkoztatásban 50 fő kapott feladatot.
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A mezőgazdasági földút karbantartási projekt keretében 45 fő állhatott munkába. A mezőgazdasági
program keretein belül március 1-től további 65 fő közfoglalkoztatása indult el, akik a szántóföldi
növénytermesztés, fóliás zöldségtermesztés extenzív állattartás, valamint homoktövis program
elemeken belül valósult meg.
2013-ban 50%-al növelhető a közfoglalkoztatottak létszáma, a heti bérkifizetés marad továbbra is és
készpénzes kifizetés lesz alkalmazva.
Belvízprojektnél a foglalkoztatásba bevont létszám 75 fő segédmunkás 5 fő brigádvezető 4 fő
kisgépkezelő 1 fő szakmai irányító. Ez a projekt március 1-től november 30-ig tart. Mezőgazdasági út
projektnél a foglalkoztatásba bevont létszám 45 fő segédmunkás, 3 fő brigádvezető, és 2 fő
adminisztrátor 2013. március 1-től 2014. február 28-ig tart. Értékteremtő projekt bevont létszám 50 fő
segédmunkás, 3 fő brigádvezető, 1 fő adminisztrátor, 2 fő telepőr, 1 fő gépkezelő 2013. március 1-től
2014. február 28-ig tart. Ezen projekt keretén belül 14 dolgozó betonelem gyártással foglalkozik, 30 fő
kerítésépítés, térelválasztó elemek gyártásával. Az illegális hulladékprojekt foglalkoztatásba bevont
létszám 18 fő segédmunkás, 2 fő brigádvezető 2013. március 1-től, 2014. február 28-ig tart.
Mezőgazdaság- növénytermesztési projekt, foglalkoztatásba bevont létszám 60 fő segédmunkás, 4 fő
brigádvezető és 2 fő adminisztrátor szintén 2013. március 1-től 2014. február 28-ig tart. A
növénytermesztési projekt a jelenleg művelt terület ki fog bővülni az NFA-tól kapott 41 HA-al, illetve
2013. szeptemberben lejárnak önkormányzati tulajdonban lévő bérbeadott földterületek bérlete, 23,7
HA Csejten 31,6 HA Keselyősön, valamint 44 HA legelő, ezen területeket is be fogjuk vonni a Start
munkába. A mezőgazdasági állattartási projekt bevont létszám 15 fő segédmunkás, 1 fő brigádvezető,
1 fő adminisztrátor szintén 2013. március 1-től 2014. február 28-ig tart. Ezen projekt keretén belül
juhtartás és tojótyúk tartás valósul meg. Az állomány szaporulatból való nevelése a fő cél.
Poharelec László véleménye, hogy a közmunkával sok olyan feladatot el tudnak látni a városban,
amit más esetben nem. Aránylag hatékonyan dolgoznak. Vannak olyan brigádok, akik ténylegesen
dolgoznak, és sajnos vannak olyanok, hogy ha naponta háromszor-négyszer megy arra valaki, azokat
ugyanabban a helyzetben találják. Az állattartással kapcsolatban vannak kételyei, érdekes számára,
hogy az eddig megtermelt tojások a közfoglalkoztatottak között kerültek szétosztásra szociális
segélyként, így megalapozva a kialakítandó szociális szövetkezet alappilléreit. A szövetkezet
alappillérei nem azt jelentik, hogy amit megtermelünk, azt hazavisszük, bízik benne, hogy ez nem lesz.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, hogy ez a beszámoló szólt a 2012-es évről és a
2013-as kilátásokról. Gyomaendrődön Hunya Péter irányítja ezeket a feladatokat, ő írja meg azokat a
pályázatokat, amelyek szellemében folynak ezek a munkák. A jegyzőkönyveinket mindig hitelesítik,
tehát mindig rendben vagyunk, sok más településsel ellentétben. Az év során többször lehetett látni
televízióban különböző képeket, ahol viszik a paradicsomot, paprikát, lehet, hogy nem olyan látványos
a kopasznyakú tyúk, amelynek a tojását elvitték a közfoglalkoztatottak. Letojt tyúkokat hoztunk
olcsón a tenyésztojásokat pedig drágábban fogják értékesíteni, tehát azt nem a dolgozók viszik majd
el. Bizonyára többen hallották, hogy a juhszállítást követően egy vírusbetegség történt, amelyet
kihevertek a jószágok, jelenleg az állomány rendben van. 2014. januárban várhatóak majd bárányok,
amelyekből majd lehet tenyészegyedeket hagyni, illetve értékesíteni, akkor áll be igazán ez a
mezőgazdasági termelés, akkor már látványossá válhat. A beszámolót elfogadásra javasolja. Egyet
lehet érteni azzal, hogy van, aki dolgozik és van, aki nem. Meg szokta említeni, hogy a fóliás brigád
indult a halfőző versenyen és egy csapatot alkottak. Fontos dolog, hogy létrejött egy közösség, akik
együtt tudnak nemcsak dolgozni, hanem együtt tudnak szórakozni is. A juhtelepen is rend van. Az
embereket a munka világába vissza lehet hozni, és aki a legjobb, azok fogják a szociális szövetkezetet
megalapítani. Kérte, hogy fogadják el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
716/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi Startmunka
programról készült beszámolót és 2013. évi Startmunka programról szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
25. napirendi pont
Beszámoló az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végzők iparűzési adóbevallásainak
ellenőrzéséről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök előadta, hogy a képviselő-testület még februári ülésen hozott
határozatában döntött úgy, hogy le kívánja ellenőriztetni a város közigazgatási területén egészségügyi
szolgáltatást nyújtó vállalkozások helyi iparűzési adóbevallásait öt évre visszamenőleg, a 2006-2010.
adóévekre. Az ellenőrzés lefolytatására az önkormányzat adószakértőt vett igénybe.
Három ajánlat került bekérésre, melyek alapján Kovács Mihály, Békéscsaba, Hal u. 3. alatti
bejegyzett könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő került megbízásra az ellenőrzés lefolytatásával.
Az ellenőrzés 17 vállalkozást érintett.
A 2012. augusztus 24-i keltű Szakértői Jelentés megállapításait figyelembe véve, szeptember hóban,
minden érintett vállalkozás jegyzőkönyvvel került értesítésre az ellenőrzés megállapításairól. Az
ellenőrzés megállapításaira 5 adózó tett észrevételt. Az észrevételek megvizsgálása után, november
hóban, mind a 17 érintett vállalkozás átvette az ellenőrzés megállapításáról szóló határozatot.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az adózók a vizsgált időszakban adóbevallási kötelezettségeiknek
határidőben eleget tettek, a bevallott iparűzési adót minden esetben megfizették. Az ellenőrzés 6
vállalkozás esetében sem adóhiányt, sem adótöbbletet, 1 vállalkozás esetében adótöbbletet, 10
vállalkozás esetében adóhiányt állapított meg. Az ellenőrzés során összességében 907.400 Ft adóhiány
került feltárásra, mely esősorban az OEP-től kapott ún. „kártyapénz” és a vizitdíj helytelen
elszámolásából adódtak.
A határozatát egy vállalkozás fellebbezte meg, ebben az esetben, az ügyben keletkezett elsőfokú
iratokkal együtt, elbírálás céljából megküldésre került a Békés Megyei Kormányhivatalhoz.
A Pénzügyi bizottság javasolta a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
717/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az egészségügyi
szolgáltatási tevékenységet végzők iparűzési adóbevallásainak ellenőrzéséről készült
beszámolót.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Beszámoló a 2012. évben benyújtott pályázatokról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Márjalaki József előadta, hogy 2013-ban eddig 13 pályázat került benyújtásra, melyek közül még
van, ami még elbírálás alatt van, amire hiánypótlást kellett benyújtani, illetve vannak nem nyert
pályázatok.
Részleteiben az előterjesztésben olvashatóak.
Poharelec László képviselő megjegyezte, örült volna annak, hogy ha a könyvtárak megmentését
lehetővé tévő pályázati lehetőséggel foglalkoztak volna. A jövőre vonatkozóan kérte az
önkormányzatnál maradó intézményeket, legyenek egy kicsit aktívabbak- vannak, akik nagyon
aktívak, de vannak, akik nem pályáztak, hol ott rengetek pályázati kiírás volt. Kérte a pályázat írókat
találjanak pályázati lehetőséget a Nagylaposiak részére közösségi tér és játszótér kialakítására.
Várfi András polgármester javasolta a képviselő-testületnek fogadja el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
718/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi iroda beszámolóját a 2012.
évben benyújtott pályázatokról.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Eszközök apportálása a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaságba
Várfi András polgármester ismertette, hogy a társaság ügyvezetője azt kéri a Képviselő-testülettől,
hogy járuljon hozzá a társaság tőkeemeléséhez apport bevonásával, mely bevonásra kerülő eszközök
értéke értékbecsléssel kerülnek meghatározásra.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, ezek az eszközök most a mi tulajdonunkba vannak, és csak
bérbe adjuk a hulladékkezelőnek. Használjuk mi ezeket az eszközöket, vagy azokat kizárólag a
hulladékkezelő használja.
Pardi László ügyintéző válaszolva elmondta, ezek a gépek specifikusan hulladékkezelésre vannak
használva, más célra nem is igen lennének használhatóak, talán a mezőgazdasági vontató.
Megyeri László aljegyző kiegészítésként elmondta, az ingatlan tulajdon rendezésével az ingóságok
tulajdonjogát is rendezni kell, hogy összhangban legyenek. Az ingóságokat a feltüntetett arányba
beapportálásra kerül a gazdasági társaságba, így tiszta tulajdoni viszonyok lesznek. Pályázaton
beszerzett eszközökről van szó, melyek speciálisan ennek a feladatnak az ellátására szolgálnak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
719/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő- testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaság
( Gyomaendrőd, Külterület Tanya VI. kerület 104. ) alapító résztulajdonosa tőkeemelést kíván
végrehajtani az alábbiakban megnevezett apporttok bevonásával:
- MTZ 820 mezőgazdasági vontató
- MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténerszállító felépítmény Renault Premium 370.269
6x2D
- 2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db HP laserjet 2300 D típ. nyomtató
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-

SFA 01K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompaktor.

Az apportok értékének meghatározása értékbecsléssel történik.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a Regionális Hulladékkezelő Kft.
ügyvezetőjét az apport bevonásával kapcsolatos jogi, pénzügyi és vagyoni ügyintézésére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy bocsássa rendelkezésre az
analitikus eszköznyilvántartást az apportálni kívánt eszközökre vonatkozóan.
Határidő: 2013. január 10.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Megyei László aljegyzőt, hogy ismertesse a rendelet módosítás
lényegét.
Megyeri László aljegyző előadta, mint ismeretes a képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy
a járás székhely kialakítással összefüggésben nem csak ingó, hanem ingatlant is felajánl a
jogszabálynak megfelelően. Az erről szóló megállapodást Polgármester úr aláírta. A Járási hivatal
székhelyének a Szabadság tér 1. sz. alatti jelenlegi városháza épületét ajánlották fel. Ugyanakkor a
döntésében kinyilvánította, hogy a Magyar Államtól visszaigényli a Selyem út 124. szám alatti
használaton kívüli iskolaépületet, ahol kialakítja az önkormányzat jövőbeni székhelyét, az Új
Városházát. A karbantartási, felújítási munkák mellett átalakítási munkák is történtek, melyekre a
képviselő-testület a szükséges forrást biztosította. A tegnapi napon megtörtént az épület felújítás utáni
műszaki átadása. A munkák a megállapodásban foglaltaknak megfelelően megtörténtek, így nincs
akadálya annak, hogy a hivatal székhelye áthelyezésre kerüljön. Remények szerint a két ünnep között
az átköltözés megtörténik és január 2-án már az Új Városházán tudják fogadni az ügyfeleket.
Időközben a Járási hivatal állománya is felállt, kinevezték a Járási hivatal vezetőjét, és megkezdték a
Szabadság téri épületnek a belakását. Ezzel összefüggésben a Békés Megyei Kormányhivatal
kezdeményezte, hogy az önkormányzat adja ki azt a nyilatkozatot, amely engedélyezi a Városházára a
Magyar Állam ingyenes használati jogának ingatlan nyilvántartási bejegyzését.
Összegezve, mivel 2013. január 1-től a Városháza vagyonkezelője a Békés Megyei Kormányhivatal
lesz, illetve megteremtődött minden műszaki feltétel az önkormányzati és hivatali székhelynek az Új
Városházába áthelyezésére, ezért ezeket a változásokat szükséges a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendeleten is
keresztülvezetni.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
38/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép.
"1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124."
2. § Az SZMSZ VII. fejezet 'A Polgármesteri Hivatal' címe helyébe a következő rendelkezés lép.
"Közös Önkormányzati Hivatal
29. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Hunya Község Önkormányzatával és Csárdaszállás
Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján közös hivatalt működtet. (2) A közös hivatal
hivatalos elnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal"
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. december hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. december 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
Bejelentések
Poharelec László képviselő aziránt érdeklődött, hogy a Selyem út 1245. sz. alatti új városháza
épületének felújítása során ki volt a felelős az ajtó nyitásért, és ki fogja fizetni azt a hihetetlen
mennyiségű gázszámlát, ami milliós nagyságrendet tesz ki. A fűtés ment folyamatosan, az ajtóablakok tárva nyitva voltak. Valakinek erre figyelni kellett volna.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, igen szoros volt a határidő, így ennek megfelelően
dolgozott a Sebestyén és Társa kft, akik igen kiváló munkát végeztek. Ahhoz, hogy a falak
kiszáradjanak, szükséges volt a megfelelő hőmérsékletet biztosítani, ami nyilván költséggel jár. A
költséget nekünk kell felvállalni, annak mértékéről tájékoztatni fogják a képviselő-testületet.
Megítélése szerint jelentős milliókkal gazdagodott a város azáltal, hogy azt az épületet rendbe hozták.
Vaszkó Katalin helyi lakos hozzászólásában elmondta, hogy Nagylaposról kereste meg két szülő,
azzal, hogy 4 óvodás gyermeknek nincs megoldva a szállítása Nagylaposról az óvodába. A szülők
kérik a választókörzet képviselőjét, találjon erre valami megoldást.
Szintén lakossági megkeresés volt felé, hogy a Veréb doktor volt körzetét ellátó Dr. Katona Piroska
rendelőjében állandóan rengeteg a beteg, áldatlan állapotok vannak, hiszen felnőtt és gyermek körzetet
is ellát a doktornő, és a lakosság nem is tudja, mikor van a felnőtt rendelés. A rendelési időről
tájékoztatni kellene a körzetbe tartozó lakókat.
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A vasárnapi temetői buszjárattal kapcsolatban is sokan megkeresték, hogy kevés ideig tartózkodik kint
a busz, lehetőség szerint ezen változtassanak.
Elismeréssel szólt a Katolikus Templomban a beteg gyerekekért tartott adományozó ünnepségről.
Kérte a város lakóit, hogy jövőre a lehetőségeikhez mérten nyújtsanak támogatást ezeknek a
gyerekeknek.
Ugyan csak szép és meghitt karácsonyi ünnepségen vehettek részt a Roma Közösségi Házban.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a Nagylaposi óvodás gyermekek szállításával
kapcsolatban úgy értesült, hogy minden rendben van, de utána fognak nézni. Ugyan úgy az 1. sz.
háziorvosi körzet rendelési idejének kifüggesztését is meg fogják vizsgálni.
Az ünnepségekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy a városban mindig szép ünnepek vannak, ezúton is
köszönte a szervezők, rendezők munkáját.
Tájékoztatásul elmondta még, hogy Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter –
Erdős Norbert kormánymegbízott javaslatára – Andó Ágnest nevezte ki a Gyomaendrődi Járási
Hivatal vezetőjének. Andó Ágnes békéscsabai, korábban a Magyar Államkincstárnál dolgozott.
Végezetül szólt arról, hogy Dr. Palya József háziorvos, aki már nyugdíjas korú, és több mint 40 évet
töltött Gyomaendrődön 2013. január 1. napjával nyugdíjba vonul, megválik orvosi hivatásától. Ebből
az alkalomból kérte a képviselő-testületet, hogy határozatban köszönjék meg Dr. Palya József főorvos
úr munkáját, mert igen sokat tett a Gyomaendrődi lakosok egészsége érdekében, úgy a megőrzésben,
mint a gyógyításban.
Kérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
720/2012. (XII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Dr. Palya Józsefnek, a 8.
háziorvosi körzetben 40 évig a város lakossága egészségének megőrzése és gyógyítása
érdekében végzett áldozatos munkájáért.
Határidő: azonnal
További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a nyílt ülést
bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Megyeri László
aljegyző

Béres János
hitelesítő

Marton Dániel
hitelesítő
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