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Tárgy:  A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet 
önkormányzat általi átvétele   
 

Sorszám: IV/ 29. 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 
dr. Uhrin Anna aljegyző, 
dr. Bimbó Mária osztályvezető,  
Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség  

Előkészítésben 
részt vesz: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság, 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. május 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata és a Dr. Szakál és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
(székhely: 5600 Békéscsaba, Görbe u. 20/2.) között feladat-ellátási szerződés van hatályban, amely 
alapján 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 ah) alpontja, illetve 8. számú melléklete szerint meghatározott 8. számú felnőtt 
háziorvosi körzetben Dr. Szakál Angéla felnőtt háziorvosi feladatok ellátását biztosítja területi ellátási és 
személyes feladat-ellátási kötelezettséggel.    
 
Dr. Szakál Angéla e körzet praxisjogát 2015. július hó 1. napjától értékesíteni kívánta Dr. Piriczky Béla 
Ovidiu részére, de Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 195/2015. (IV.29.) határozattal 
úgy döntött, hogy az adott körzetben nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Piriczky Béla 
Ovidiuval feladat-ellátási szerződést kötni.  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BE-02R/012/02435-
5/2015.ügyiratszámú határozattal 2015. május hó 15. napján értesítette Békés Város Önkormányzatát, 
hogy 2015. július hó 1. napjától praxisengedélyt adott Dr. Szakál Angéla részére, Békéscsaba Megyei 
Jogú Város 22. számú felnőtt háziorvosi körzete háziorvosi feladatainak ellátására.   
 
A békési, 8. számú felnőtt háziorvosi körzet így 2015. július hó 1. napjától betöltetlenné válik, mellyel 
kapcsolatban két lehetőség adott: 

• a Képviselő-testület a körzetet betöltetlenné nyilvánítja, és a helyettesítéssel megbízza a Dr. 
Szakál és Társa Bt.-t, ahol a 15 óra minimum kötelező helyettesítési óraszám legalább felét 
személyesen Dr. Szakál Angéla háziorvosnak kell ellátnia, vagy 

• az önkormányzat átveszi a körzetet, melyet a fenntartásában működő Békési Gyógyászati Központ 
és Gyógyfürdőnek ad át, a feladatot 6 hónapig helyettesítéssel láttatja el, a helyettesítő orvos 
megjelölésével működési engedélyt kér.   

 
Javaslom, hogy Békés Város Önkormányzata vegye át a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet, 
működtetésre adja át a Gyógyászatnak, és bízza meg a helyettesítéssel Dr. Bárány Béla háziorvost, aki a 
feladatot elvállalja. A helyettesítés óraszáma heti 15 óra, ideje hétfőtől péntekig 7 – 10 óráig. Dr. Bárány 
Béla helyettesítését Dr. Pálmai Tamás felnőtt háziorvos látja el.  
    
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el. 
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Határozati javaslatok: 

I. 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. Dr. Szakál és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 5600 Békéscsaba, 
Görbe u. 20/2.) a 2012. december hó 27. napján kötött feladat-ellátási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi 2015. június hó 30. napjával, annak 
okán, hogy a feladatot ellátó Dr. Szakál Angéla 2015. július hó 1. napjától praxisengedéllyel 
rendelkezik a Békéscsaba Megyei jogú város 22. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak ellátására, 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
szükséges tárgyalások lefolytatására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére, okiratok 
aláírására.   

II. 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. 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 ah) alpontja, illetve 8. számú melléklete szerint 
meghatározott 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet 2015. július hó 1. napjától mint 
betöltetlen körzetet átveszi, működtetését fenntartásában lévő intézménye, a Békési 
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő látja el,  

2. a betöltetlen körzetben a helyettesítés ellátásával Dr. Bárány Béla háziorvost bízza meg, 
azzal, hogy a rendelési idő heti 15 órában, hétfőtől péntekig 7-10 óráig tart, Dr. Bárány 
Béla háziorvos távolléte esetén Dr. Pálmai Tamás háziorvos látja el a betöltetlen körzet 
helyettesítésével kapcsolatos feladatokat, 

3. a Békési Gyógyászati Központ Alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint 
módosítja, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint 
fogadja el, 

4. felhatalmazza és kötelezi a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatóját, hogy 
a 040090013-as felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére a finanszírozási szerződést 
kösse meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, járjon el az érintett körzet 
működési engedélyének beszerzése iránt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 
Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztályánál, illetve tárgyi ügyben a szükséges 
jognyilatkozatokat tegye meg, 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.   
 

   
Békés, 2015. május 26. 
 

 
 Izsó Gábor  

                                                                                                                polgármester 
 
 
 
Jogi ellenjegyző  
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző  
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1.sz. melléklet 
 
 

Okirat száma: ________.1/2015. (V.28.)  

Módosító okirat 

A  Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő a Békés Város Önkormányzata képviselő-
testülete által 2015. február. napján kiadott, 25/2015. (II.2.) számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Békés Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete ______.1/2015. (V.28.) számú határozatával a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 4.4. pontja [4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének 
kormányzati funkciók szerinti megjelölése] helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

5 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 

6 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

7 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

8 072450 Fizikoterápiás ellátás 

9 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások 

10 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

11 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

12 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

13 072111 Háziorvosi alapellátás” 
 

2. Az alapító okirat 5.3. pontja jogszabályváltozás miatt elhagyásra kerül. 
  



2 
 

 
3. Az alapító okirat  6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 3. napján kelt, 25/2015. (II.2.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.” 

 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt:  Békés, 2015. május 28.  

P.H. 

 

polgármester 
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2.sz. melléklet 
 

Okirat száma: ________.2/2015. (V.28.) 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Békés Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete ______.2/2015. (V.28.) számú határozatával a  Békési 
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5630 Békés, József A. u. 5. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Gyógyfürdő 5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. 

2 Bőrgyógyászat.  Pszichiátria  5630 Békés Vásárszél u. 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1974. 01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. §-
a alapján: járóbeteg-szakellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Békés és körzete lakosságának járóbeteg 
szakellátása Békés és Mezőberény telephelyeken, védőnői, iskola-egészségügyi 
alapellátás Békés területén, gyógyfürdő szolgáltatás nyújtása. Gazdálkodik a 
használatába adott önkormányzati vagyonnal 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

5 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 

6 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

7 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

8 072450 Fizikoterápiás ellátás 

9 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások 

10 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

11 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

12 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

13   
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

 

• Békés város, valamint járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, Kamut, 
Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos lakosságának. 

• Mezőberény területén fizio- és mozgásterápiás szakellátás  

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási 
előirányzatainak 5 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Békés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nevezi ki 5 év határozott időre, az egyéb munkáltatói jogköröket 
Békés Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény  

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 3. napján kelt, 25/2015. (II.2.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Békés, 2015. május 28. 

P.H. 

   

  polgármester 

 
 

 
 


