
Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i
ülésének jegyzőkönyvéből:

182/2011.(XI.24.).sz. önkormányzati határozat:

Megállapodás orvosi ügyeleti ellátásra.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az összevont ügyelet
működtetési, feladatellátásról szóló Megállapodást a határozat
melléklete szerint elfogadja.

2.) Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Török Csaba polgármester Örményes
3.) Rédai János polgármester Kuncsorba
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Bognár Zoltán sk.
Jkv.hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2011. november 25.

Schultz Ferencné



MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött
 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat nevében eljáró Tatár László polgármester,
 Örményes Község Önkormányzat nevében eljáró Török Csaba polgármester és
 Kuncsorba Község Önkormányzat nevében eljáró Rédai János polgármester

között,
összevont, azonos telephelyű rendelőre telepített orvosi ügyelet ellátásáról, az
alábbi feltételekkel, Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……….sz.,Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete …………sz. és
Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete ………..sz. határozata alapján:

1. Az ellátás területe: Fegyvernek nagyközség, Örményes község és Kuncsorba község
közigazgatási területe.

2. Az ellátás időpontja a 45-3/2004.sz. működési engedély alapján:
 munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig
 munkaszünet – és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az azt követő első

munkanap 08.00 óráig.
3. Az ügyeleti szolgálat telephelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A sz. alatt lévő

Orvosi Rendelő.
4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vállalja 60/2003.(X.20.) ESzCsM

rendeletben foglaltak szerinti minimum személyi- és tárgyi feltételek biztosítását.
Az ügyeleti feladatok ellátásával megbízza a 1523230364. számú
Egészségbiztosítás Egészségügyi Szolgáltatásaira kötött Alapszerződéshez tartozó
IV.számú mellékszerződésében, illetve a mindenkor hatályos működési
engedélyben szereplő háziorvosokat, illetve azok asszisztenseit. A Felszabadulás út
128/A alatt lévő Orvosi Rendelőben biztosítja a feladatellátáshoz szükséges
helyiség és eszköz igényt. A feladat ellátásához ügyeleti gépjárművet és
gépkocsivezetőt biztosít.

5.
a.) A megállapodó felek vállalják, hogy az ügyeleti ellátás a tárgyévi TB
finanszírozása és tényleges költségei közötti különbséget saját költségvetésükből
finanszírozzák.
b.) Az önkormányzati hozzájárulás összege az előző évi intézményi módosított
előirányzat a.) pont szerinti létszám arányában számított összeg.
c.) A b.) ponttól eltérően 2012. évre az önkormányzati támogatást az alábbiak
szerint kell számolni:

- 2011. évi intézményi költségvetés összege, csökkentve a jelenleg érvényes
szerződés szerint vállalt összeggel (Örményes 480 eFt/év, Kuncsorba 360 eFt/év).

- Az így kapott különbséget Örményes és Kuncsorba Önkormányzat 2 év alatt
fizeti meg 50 – 50% mértékben, legkésőbb 2013.XII.31-ig.
d.) 2013 évtől kezdődően a támogatási növekményeket 100%-ban kell megfizetni.

Örményes és Kuncsorba települések e Megállapodás alapján a hozzájárulás
megállapított éves összegét négy egyenlő részletben tárgynegyedévet megelőző
hó utolsó munkanapjáig a fegyverneki Orvosi Rendelő 11745066-15409993-
30300004 számú számlájára utalja.



A tényleges hozzájárulás elszámolására a pénzmaradvány jóváhagyásakor kerül
sor.

6. Ezen megállapodás 2012. január 01-től érvényes.

7. E megállapodás felmondását a megszüntetést megelőző 60 napon belül kell írásban
bejelenteni a fegyverneki polgármesternek.

Jelen megállapodást a felek átolvasás és értelmezés után helyben hagyólag aláírják. Ezzel
egyidejűleg a 2009. április 9-én kelt megállapodás hatályát veszti.

Fegyvernek, 2011. november 8.

Fegyvernek Önkormányzat Örményes Önkormányzat
nevében eljáró nevében eljáró

Tatár László polgármester Török Csaba polgármester

Kuncsorba Önkormányzat
nevében eljáró

Rédai János polgármester


