JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26.-án,
14,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli
ülésen.

Határozat száma

Tárgya

22/2013. (03.26.)

Háziorvosi praxis megbízási szerződése.

23/2013. (03.26.)

Megállapodás magánrendelés működtetésének díjáról.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Kovács Dániel képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző
Vígh Lászlóné aljegyző.
Távolmaradását bejelentette: dr. Katona Miklósné képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő nincs jelen,
távolmaradását jelezték, de a testület így is határozatképes.
I. napirendi pont: Háziorvosi praxis megbízási szerződése.
Zagyva Ferencné: Az első napirendi pont a háziorvos helyettesítéssel történő megoldása 04.01.-től,
illetve a megállapodás elfogadása. Szajla és Terpes községek ma reggel már elfogadták ezt a
megállapodást, melyet az aljegyző készített az ÁNTSZ javaslatára, törvényi háttérrel összeállítva.
A kiküldött megbízási szerződéssel kapcsolatban van-e kérdés?
Szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX.13.§ (1) bekezdésében, az 1997. évi CLIV. Törvény 152. § (1)
bekezdésének a.) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényre és annak végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1.Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki – Bükkszék –Szajla-Terpes
települések háziorvosi körzetét egybefogó – vegyes háziorvosi körzet működtetését a Surman –
Sakarne Kft. (2370. Dabas, Móra Ferenc utca 23. képviseli: dr. Shakarneh Subhi) megbízásával,
helyettesítés útján látja el a körzetre vonatkozó praxisjog rendezéséig, legfeljebb azonban csak
2013. szeptember 30-ig.
2. Bükkszék Községi Önkormányzat, mint székhely település a Huszár Róbertné ápolónőt napi 8
órás, Zvaráné Béres Mária ápolónőt napi 6 órás közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja
határozott ideig, a praxisjog rendezéséig.
3. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyettesítési feladatok ellátására
kötendő megbízási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felkéri
Zagyva Ferencné polgármestert annak aláírására, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Északmagyarországi Területi Hivatalával a finanszírozási szerződés megkötésére.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bükkszéki háziorvosi praxis, vállalkozási
formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működésére írjon ki pályázatot.
Határidő: 1-3 napirendi pont tekintetében azonnal, a 4. napirendi pont esetében 2013. 05. 31.
Felelős: Polgármester
A képviselő testület döntéshozatalában 3 fő vett részt, melyből 3 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
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22/2013.(03.26.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Községi önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX.13.§ (1) bekezdésében, az 1997. évi CLIV. Törvény 152. § (1)
bekezdésének a.) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényre és annak végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1.Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki – Bükkszék –Szajla-Terpes
települések háziorvosi körzetét egybefogó – vegyes háziorvosi körzet működtetését a Surman –
Sakarne Kft. (2370. Dabas, Móra Ferenc utca 23. képviseli: dr. Shakarneh Subhi) megbízásával,
helyettesítés útján látja el a körzetre vonatkozó praxisjog rendezéséig, legfeljebb azonban csak
2013. szeptember 30-ig.
2. Bükkszék Községi Önkormányzat, mint székhely település a Huszár Róbertné ápolónőt napi 8
órás, Zvaráné Béres Mária ápolónőt napi 6 órás közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja
határozott ideig, a praxisjog rendezéséig.
3. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyettesítési feladatok ellátására
kötendő megbízási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felkéri
Zagyva Ferencné polgármestert annak aláírására, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Északmagyarországi Területi Hivatalával a finanszírozási szerződés megkötésére.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bükkszéki háziorvosi praxis, vállalkozási
formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működésére írjon ki pályázatot.
Határidő: 1-3 napirendi pont tekintetében azonnal, a 4. napirendi pont esetében 2013. 05. 31.
Felelős: Polgármester

II. napirendi pont: Egyebek.
Kovács Dániel képviselő megérkezik.
Magánrendelés
Zagyva Ferencné: Dr. Shakarneh Subhi szeretne kardiológiai magánrendelést tartani heti egy
alkalommal az orvosi rendelőben. Ezt véleményem szerint külön megállapodásban kell rögzíteni.
Javaslatom 2.500.-Ft/óra legyen a bérleti díj.
Van-e kérdésetek, javaslatotok ezzel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Shakarneh Subhi helyettes háziorvossal
megállapodást köt kardiológiai magánrendelésre a bükkszéki orvosi rendelőben 2.500.-Ft/óra
díjazással heti egy alkalommal 2013. szeptember 30-ig.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
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23/2013.(03.26.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Shakarneh Subhi helyettes háziorvossal
megállapodást köt kardiológiai magánrendelésre a bükkszéki orvosi rendelőben 2.500.-Ft/óra
díjazással heti egy alkalommal 2013. szeptember 30-ig.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott tovább.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző
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