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Iktatószám: 3449-9/2016.
Előkészítő: Kozák-Ágó Szilvia
Szavazás: egyszerű

Tárgy: Lakitelek II. számú háziorvosi feladat helyettesítés keretében történő ellátására
vonatkozó megállapodás módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Lakitelek Önkormányzata 2015. március 27-én (2015. május 28-án módosított) Megállapodást
kötött a MEDIC-EDU Kft-vel és a DRSZ Bt-vel a II. számú háziorvosi körzet helyettesítés keretében történő ellátására. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társaságot képviselő orvosok
2016. november 23-án kérelmet nyújtottak be a testülethez, melyben azt kifogásolták, hogy a
Megállapodásban nem egyértelmű, hogy az asszisztensi létszámot és az asszisztensek helyettesítését kinek a feladata biztosítani. Erre tekintettel jelezték, hogy a továbbiakban a helyettesítést abban az esetben tudják vállalni, ha ennek rendezését (anyagi fedezet, szakasszisztens
biztosítása, asszisztens távolléte esetén helyettes biztosítása) az önkormányzat teljes egészében magára vállalja. A szakmai felügyeletet természetesen továbbra is biztosítják.
Fentiek figyelembevételével javaslom a Megállapodás módosítását az alábbiak szerint.
2.)

Az 1.) pontban meghatározott szerződés 4.) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A II. számú háziorvosi körzet rendeléséhez szükséges asszisztensi létszámot, illetve távollétük
esetén a helyettesítést az önkormányzat saját finanszírozásból biztosítja. A szakmai felügyeletet továbbra is az egészségügyi szolgáltatók, míg a munkáltatói jogkört az önkormányzat gyakorolja”.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet Megállapodás tervezetet tárgyalja meg
és döntsön annak módosításáról.

Lakitelek, 2016. december 02.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

2

HATÁROZAT-TERVEZET
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2016. (XII.08.) számú határozata
Lakitelek II. számú háziorvosi feladat helyettesítés keretében történő ellátására vonatkozó megállapodás módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Háziorvosi feladat helyettesítés keretében történő ellátásról szóló megállapodás módosítását és felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodást aláírja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- MEDIC-EDU Kft.
- DRSZ Bt.
- Irattár
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Megállapodás háziorvosi feladat helyettesítés keretében történő ellátására
2. számú módosítás
amely létrejött egyfelől: Lakitelek Önkormányzata (Székhely: Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
Zobokiné Kiss Anita polgármester, mint Megbízó
másfelől: a MEDIC-EDU Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Dsida Jenő u. 20., Cg. 03-09-12940,
adószám: 22958554-1-03), mint Megbízott egészségügyi szolgáltató részéről dr. Rácz Péter
háziorvos személyesen közreműködő tag és ügyvezető,
harmadrészről: a DRSZ Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Áfonya u. 6., Cg. 03-06-115925, adószáma: 25190232-1-03), mint Megbízott egészségügyi szolgáltató részéről dr. Szűcs Zsolt István személyesen közreműködő tag és ügyvezető
között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.)
Szerződő felek rögzítik, hogy 2015. március 27-én a Megbízó Lakitelek II. számú háziorvosi körzet háziorvosi praxisában, helyettesítés keretében történő ellátására megállapodás jött
létre a MEDIC-EDU Kft, és a DRSZ Bt. megbízott között.
2.)

Az 1.) pontban meghatározott szerződés 4.) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A II. számú háziorvosi körzet rendeléséhez szükséges asszisztensi létszámot, illetve távollétük
esetén a helyettesítést az önkormányzat saját finanszírozásból biztosítja. A szakmai felügyeletet
továbbra is az egészségügyi szolgáltatók, míg a munkáltatói jogkört az önkormányzat gyakorolja.
3.)
Szerződő felek az 1.) pontban meghatározott szerződés egyéb rendelkezéseit változatlan
tartalommal tartják fenn.
Szerződő felek a jelen megállapodás-módosítást mint az akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

Lakitelek, 2016. december 08.

………………………………
Megbízó

……………………………………
MEDIC-EDU Kft Megbízott

…………………………………….
DRSZ Bt. Megbízott
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Ellenjegyzem:
………………………………….
Kis Nándorné
pénzügyi csoportvezető

Záradék
A feladat-ellátási szerződés módosítását Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a /2016.
(XII.8.) számú határozatával fogadta el.

Lakitelek, 2016. december 08.

………………………………………...
dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

