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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 381/2012. (XII.12.) számú határozatával a Békés
Város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt
háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpontja, illetve 1. számú melléklete szerint meghatározott 1. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak ellátásával Dr. Garbai Imre Gábor háziorvost bízta meg. Az erre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés 2012. december hó 27. napján került aláírásra.
Az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról szóló szerződés 2. pontja, mint speciális
rendelkezés rögzítette, hogy az Önkormányzat megbízza Egészségügyi szolgáltatót a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján felnőtt háziorvosi feladatok ellátásának biztosítására területi ellátási és személyes
feladat-ellátási kötelezettséggel, illetve az alkalmazásában álló dr. Farkas István háziorvos hetenként 40
órás alkalmazásával.
Dr. Garbai Imre Gábor 2015. október hó 20. napján kérelmet terjesztett elő, melyben feladat-ellátási
szerződése 2.) pontjának módosítását kérte. A kérelem indoka, hogy Dr. Farkas István háziorvos
munkaszerződése 2015. november 30. napján lejár, és ezt követően nem kíván a körzet munkájában részt
venni. A kérelem Dr. Farkas István háziorvos aláírását is tartalmazza.
A felvázolt okból kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, az 1. számú
felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában - személyes feladat-ellátási kötelezettség változása miatt - a
feladat-ellátási szerződés módosításához hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
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Békés, 2015. október 21.
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
(TERVEZET)

A Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor
polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat, és Dr. Garbai Imre Gábor (szül.: Kiskunhalas, 1981.
07. 27. an.: Dr. Gulyás Judit Mária) 5630 Békés, Hőzső u. 1. szám alatti lakos – a továbbiakban:
Egészségügyi szolgáltató között 2012. december hó 27-én létrejött feladat-ellátási szerződést a Felek
közös megegyezéssel, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a(z) ……../2015. (X. 29.)
számú határozata alapján az alábbiak szerint módosítják.
1. A szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
2.) Az Önkormányzat megbízza Egészségügyi szolgáltatót, hogy a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján felnőtt háziorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és
személyes feladat-ellátási kötelezettséggel.
2. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.
3. Jelen szerződést módosító okirat 2015. november hó 1. napján lép hatályba.
4. Ezen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá.
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) ……../2015. (X. 29.) számú határozatával
felhatalmazta polgármesterét e megállapodás aláírására.

Békés, 2015. …………………… hó ……... nap

______________________________
Izsó Gábor
polgármester

________________________________
Dr. Garbai Imre Gábor
háziorvos
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