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Jogszabállyal nem ellentétes
dr. Szabó Tímea jegyző
A Kővágóörs – Kékkút - Salföld háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására a Király
Gyógyító Bt-vel kötendő szerződésről a Képviselő-testületek 2020. augusztus 25-én tartott
együttes ülésükön hoztak döntést.
Az akkori döntések alapján a feladatot személyesen ellátó Dr. Király Tünde, háziorvos 2021.
május 01. napjától kapott praxisengedélyt az Országos Kórházi Főigazgatóságtől. Ez alapján a
még tavaly jóváhagyott feladatellátási szerződés is megkötésre kerülhetett, a doktornővel
egyeztetve 2021. július 1-jei hatállyal. Az aláírt szerződés alapján megkezdődött a még
szükséges működési engedélyezetetési eljárás, mely eljárás lefolytatására jogosult hatóság
jelezte, hogy a feladat-ellátási szerződés kiegészítési szükséges az iskolaorvosi ellátásra
vonatkozó rendelkezésekkel. E jelzés alapján elkészült a módosítás tervezete, mely jelen
előterjesztés mellékletét képezi, és amelynek jóváhagyása szükséges.
2021. február 8-i hatállyal a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett a veszélyhelyzet kihirdetéséről
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben.
A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, mely szerint
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.

Határozati javaslat:

...KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2021. (…) HATÁROZATA
Háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

……. Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró …. Község Önkormányzata Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következőt határozza el:

Kővágóörs – Kékkút - Salföld háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátására a Király
Gyógyító Bt-vel (székhely: 8230 Balatonfüred; Völgy u. 5.; képviseli: Nagy Károly,
ügyvezető)feladatellátási szerződés előterjesztés szerinti módosításával egyetért.
A Polgármester gondoskodik a szerződés módosítás aláírássáról.

