Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. június 29-i rendkívüli ülésére
Cibakháza I. sz. háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása tárgyában.
Tisztelt Képviselő-testület!
Cibakháza I. háziorvosi körzet végleges betöltését sikeresen megoldani nem tudtuk, mivel Dr.
Mencser Krisztina pályázatát visszavonta.
A pályázat visszavonását követően Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 3/2011.(I.06.) KT
határozatával döntött a pályázat folytatása tárgyában és szerződést kötött Dr. Bakos Attila
háziorvossal, a körzet helyettesítéssel történő ellátására.
A helyettesítéssel történő ellátására irányuló szerződés határozatlan időre, de legalább 6
hónapra köttetett, azaz 2011. július 31. napjáig.
Tisztelt Képviselő-testület!
Cibakháza I. háziorvosi körzet jogosultjai információim szerint a helyettesítéssel, illetve a
helyettesítő orvos személyével minden tekintetben elégedettek, ezért 2011. június 15-én
személyesen tárgyaltam Dr. Bakos Attila háziorvossal a helyettesítési időszak esetleges
meghosszabbításáról.
Dr. Bakos Attila háziorvos tájékoztatott arról, hogy a helyettesítést tovább tudná folytatni a
megbízási szerződés módosítása esetén további 1 évig, azaz 2012. július 31-ig, és ez időszak
talán elegendő lenne részére, hogy végleges döntést hozzon a körzet vállalkozó háziorvosként
történő ellátása ügyében.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javaslom, hogy Dr. Bakos Attila háziorvossal a helyettesítésre vonatkozó szerződést
hosszabbítsuk meg 2012. július 31. napjáig, és a fentebb idézett önkormányzati határozat
végrehajtását függesszük fel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezen előterjesztésemhez mellékelem a szükséges határozati javaslatot, kérem az ügy
megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.
Cibakháza, 2011. június 21.
Hegyes Zoltán
Polgármester

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
65/2011.(VI.29.) KT határozata
Cibakháza I. háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátása
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Bakos Praxis Kft. (6800
Hódmezővásárhely, Szent István út 29., fióktelephely: 5440 Kunszentmárton, Kossuth
Lajos u. 6.) –vel (képviseli: Dr. Bakos Attila István vállalkozó háziorvos, született:
Hódmezővásárhely, 1981.12.28. an.: Pál Ilona Edit,) 2011. január 17-én megkötött
feladatellátási szerződés 11.) pontjában foglalt módosításhoz az előzetes
tárgyalásoknak megfelelően hozzájárul, a módosítást támogatja az alábbi tartalommal:
A szerződés 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11.)” Szerződő felek ezen megbízási szerződést határozatlan időre kötik meg, de
legalább 2012. december 31. napjáig azzal, hogy Cibakháza I. háziorvosi
körzetben szolgálatot teljesítő és Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
közalkalmazottjaként foglalkoztatott orvos-asszisztens bármely okból történő
akadályoztatása esetén Dr. Bakos Attila István vállalkozó háziorvos gondoskodik
2011. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban az orvos-asszisztens
helyettesítéséről.
2.) A képviselő-testület ezen határozatában rögzíti azt is, hogy az 1.) pontban foglalt, és
2012. december 31-ig szóló megbízási időszak feltételhez kötött, mivel Cibakháza
Nagyközség Önkormányzatának jelenleg nincs kellő ismerete, és információja arról,
hogy 2012. január 01. napjától a már hivatkozott szerződés 4.) pontja szerinti
kötelezettséget hogyan és milyen módon tudja finanszírozni, ezért az eredeti
szerződésben vállalt alkalmazási kötelezettséget (orvos-asszisztens) biztonsággal csak
2011. december 31-ig tudja felvállalni, ezért felkéri a polgármestert, hogy a szerződő
féllel kellő időben egyeztessen, és az egyeztetés eredményéről tájékoztassa a
képviselő-testületet.
3.) A képviselő-testület ezen határozatában rögzíti azt is, hogy Cibakháza I. háziorvosi
körzet háziorvosi feladatainak hosszú távú végleges megoldása érdekében pályázatot
ír ki ezen határozat 2.) pontjában körülírt egyeztetés eredményétől függően, a
háziorvosi körzet ellátására.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerűen, de legkésőbb 2012. II. félév
4.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester tájékoztatását arról, hogy Dr. Maczkó Péter Cibakháza II. háziorvosi
körzet egyéni vállalkozó háziorvosa a polgármester, és a háziorvos által 2011. január
19-én aláírt feladatellátási szerződésnek megfelelően 2011. július 31. napját követően
is biztosítja Cibakháza I. háziorvosi körzet helyettesítésével kapcsolatos
feladatellátást.
5.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatban foglalt
szempontoknak megfelelően Dr. Bakos Attila István vállalkozó háziorvos és
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata között létrejött, és a már fentebb hivatkozott
feladatellátási szerződést módosítsa, a szerződést módosító közös nyilatkozatot
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata nevében, és megbízásából írja alá.

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
6.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Dr. Maczkó Péter háziorvost
Dr. Bakos Attila István háziorvost (Bakos Praxis Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szent
István út 29.
Képviselő-testület tagjait – helyben –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Cibakháza, 2011. június 29.

Hegyes Zoltán
polgármester

