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ELOTERJESZTES
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2021. DECEMBER 16-AN MEGTARTASRA KERULO ULESERE

DR. MARTIS GABOR RENDELESI IDEJENEK MODOsiTAsA

Tisztelt Kepviselotestuletl

Mint ahogyan arrol korabban tajekoztattam a Tisztelt Kepviselotestuletet Dr. Martis Gabor a
HORUSZ 200 Bt. kerelmet nyujtott be a rendelesi idejenek modositasara, miszerint pares es
paratlan hetek kozott valtakozva delelotti es delutani rendelesi idot kivan bevezetni az alabbiak
szerint:
Paratlan heten:
Hetfo 8-12 craig
Kedd 12-16 craig
Szerda 8-12 oraig
Csutortok 12-16 craig
Pentek 8-12 craig

Paros heten
Hetfo
Kedd
Szerda
Csiitortok
Pentek

12-16
8-12
12-16
8-12
12-16

craig
oraig
craig
oraig
craig

Leveleben egyidejiileg arrol tajekoztatta az onkormanyzatot, hogy hetfo-csutortok
vonatkozasaban rendelest tartosan, nem belathato ideig helyettese Dr. Horvath Miklos vegzi,
penteken pedig Dr. Martis Gabor ellatja a rendelest, a tanacsadast es az idosotthon ellatasat.
Ezen tulmenoen sebeszeti es ersebeszeti szakrendelese a LETA.A.MED szakrendeloben
penteken delutanonkent folyik. A valtozas indokakent arrol tajekoztat, hogy a Kareagi Korhaz
Sebeszeti Osztalyanak osztalyvezeto foorvosanak es a Kozponti Muto mutovezeto foorvosanak
feladatait latja el.

2021. szeptember l-en kelt levelemben kertem doktor ur tajekoztatasat:
"A rendelesi ido valtoztatasaval kapesolatosan a Kepviselotestulet jogosult donteni. A
delelotti, illetve delutani rendeles megszervezesenek es jovahagyasanak, amennyiben az a
lakossag erdekeit szolgalja nines akadalya,

A rendeles "nem belathato ideig" helyettes litjan torteno biztositasa a kozottunk levo
feladatellatasi szerzodes 1. pontjaban, tovabba az orvosi tevekenysegrol sz616 2000. evi II. 2.
§. (1) bekezdeseben foglaltak, valamint az onallo orvosi tevekenysegrol sz616 2000. evi II.
torveny vegrehajtasarol sz616 313/2011. (XII.23.) kormanyrendelet 2. §. (2) bekezdese szerint
a praxisjoggal rendelkezo haziorvos tevekenyseget esak szemelyesen folytathatja, azzal, hogy
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a megfelelo vegzettsegu helyetteserol maga gondoskodik, amennyiben a munkaban
akadalyozott, A haziorvos munkaban akkor akadalyozott, ha a tevekenyseget
keresokeptelensege, hivatalos tavollete, szabadsaga vagy gyermekapolas, gondozas miatt nem
vegzi, illetve ha a munkavegzes a kozmegbizatasaval osszeferhetetlen vagy kozmegbizatasa e
tevekenyseget ellatni nem tudja.
Kerem szives tajekoztatast arra vonatkoz6an, hogy az engedelyezo hatosag (ANTSZ) fele az
allando helyettesitese vonatkoz6an elt -e bejelentessel fentiek, valamint a jogszabalyban a
munkaid6 legmagasabb mertekere vonatkoz6 szabaly ervenyre juttatasa kapcsan, mivel a
praxis torveny 7. §. (1) bekezdes d.) pontja ertelmeben a praxis engedely visszavonasat is
eredmenyezheti, amennyiben az ellatast nem szemelyes kozremukodessel biztositott. "
Doktor ur valaszleveleben arr61 tajekoztatott, hogy a penteki rendeles szemelyes ellatasaval a
szemelyes kozremukodest biztositottnak tekinti, mig az engedelyezo hatosag fele a rendelesi
ido modositasat kovetoen tud eljami, illetve a modositas az ellatas biztonsagot nem serti. "

A szemelyes kozremukodes kerdeseben kertem az Orszagos Korhazi Foigazgatosag
Alapellatasfejlesztesi Igazgatosaganak allasfoglalasat, aki OKFO/66753-3/2021. szamu
leveleben (melleklet) az altalunk is (a fent) megjelolt jogszabalyhelyekre hivatkozassal az
alabbi 6sszegzest tette:
"Osszessegben megallapithato, hogy a leveleben foglalt helyzetre elsodlegesen a feladatellatasi
szerzodes helyettesitesre es felmondasra vonatkoz6 rendelkezesei az iranyadoak, igy
amennyiben az onkormanyzat ugy teli meg, hogy a haziorvos nem vagy nem megfeleloen tesz
e1eget a helyettesitesre vonatkoz6 kotelezettsegeinek, abban az esetben irasbeli felszolitast
ki.ildhet a haziorvosnak, vegso esetben pedig indoklassal felmondhatja a feladat-ellatasi
szerzodest. "

A lakossagi visszajelzesekre is tekintettel javaslom a Tisztelt Kepviselotestiiletnek, hogy a
rendelesi ido modositasara tett bejelentest hagyja jova, s azzal a feladatellatasi szerzodest
modositasa.

Hatarozati javaslat:

... ./2021. (XII. 16.) szamu onkonnanyzati hatarozat

A Kepviselotestulet

a HORUS 2000. Egeszsegugyi Szolgaltato Beteti Tarsasag
(kepviseleteben Dr. Martis Gabor) es az 69nkormanyzat kozott
letrejott feladatellatasi szerzodes modositasat a melleklet szerint
fogadja el.

Megbizza Menyhart Karoly polgarmestert a szerzodes
alairasaval,
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1. szarmi melleklet
FELADAT-ELLA.TA.SI SZERZOnEST

MonosiTO OKIRAT

Mely letrejott egyreszrol Letavertes Varosi Onkormanyzat (4281 Letavertes, Kossuth u. 4.
szam, adoszam: 15728568-2-09) kepviseleteben Menyhart Karoly polgarmester,
tovabbiakban, mint megbiz6,
masreszrol HORUS 2000 Egeszsegiigyi Szolgaltat6 Beteti Tarsasag (4032 Debrecen, Babits
Mihaly u. 56.) kepviseleteben Dr. Martis Gabor (sziiletett: Ozd, 1969.01.11. an Hangonyi
Klara) (orv. belyegzo szama: 53473) haziorvos, ugyvezeto, mint megbizott (tovabbiakban
egyiitt Felek) kozott az alabbi feltetelekkel:
1.) Felek rogzitik, hogy 2017. julius 12 napjan Letavertes 3. szamu orvosi korzet haziorvosi

feladatainak ellatasara feladat-ellatasi szerzodest kotottek.

A szerzodes Kotelezettsegek meghatdrozasa resz Rendelesi ida 7. pontja helyebe az alabbi
szovegrcsz lep:
"Rendelesi id6:
Paratlan heten:
HetfO 8-12 oraig
Kedd 12-16 craig
Szerda 8-12 craig
Csiitortok 12-16 craig
Pentek 8-12 craig

Pares heten
H6tf6
Kedd
Szerda
Csiitortok
Pentek

12-16
8-12
12-16
8-12
12-16

craig
6raig
craig
craig
oraig ;

2.) A szerzodes egyeb rendelkezesei valtozatlanok maradnak. A modositast Letavertes

varosi Onkormanyzat Kepviselotestulete .. .12021. (XII. 16.) Oh. szamu hatarozataval
jovahagyta,

Letavertes, 2021. december ....

Menyhart Karoly
megbiz6

Letavertes, 2021 . december 7.

HORUS 2000. Bt.
megbizott "
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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. DECEMBER 16-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT

ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot

hozza:

47/2021.(XII.16.)Öh.számú határozat
A Képviselő-testület

a HORUS 2000. Egészségügyi Szolgáltató Betéti

Társaság (képviseletében Dr.Martis Gábor) és az

önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződés

módosítását a melléklet szerint fogadja el.

Megbízza Menyhárt Károly polgármestert a szerződés

aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Menyhárt Károly polgármester

k. m. f.

             Menyhárt Károly sk.                       Bertóthyné Csige Tünde sk.

        polgármester                       jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES

Létavértes, 2021. december 21.

Juhász Judit

titkársági referens

……

Részlet a a feladat-ellátási szerződésből:

RENDELÉSI IDŐ:
Páratlan évben
Hétfő, szerda, péntek 8-12 óráig
Kedd, csütörtök 12-16 óráig

Páros évben
Kedd, csütörtök, péntek 8-12 óráig
Hétfő, szerda 12-16 óráig
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