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Sorszám: Tárgy:

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

I “ által Murony község területi védőnői ellátásának

j átvállalását indítványozó kérelem elbírálása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítene:

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bimbó Mária igazgatási osztályvezető
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató, Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdő

Tisztelt Képviselő-testület!

Murony Község Polgármestere 2018. március hó 13. napján - kérelem csatolása nélkül - eljuttatta Békés
Város Polgármesteréhez Murony Község Onkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (11.28.)
önkormányzati határozatát, mely szerint felhatalmazást kapott arra, hogy tárgyaljon a területi védőnői
feladatok átadás/átvállalásával kapcsolatban.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. (1) bekezdés d) pontja alapján a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról.

Az általunk 2017. március hó 14. napján megkért. Murony község részéről 2018. március hó 21. napján
közölt adatokból a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfbrdő igazgatója költségvetést végzett. és
megállapította. hogy a feladatért kapott tnanszírozás összegéből az intézmény a feladatot el tudja látni.
Előzőek miatt javasoljuk. hogy a területi védőnői szolgálatfeladatát Békés Város Onkormányzatának
intézménye, a Békési Gyógyászati Központ vállalja át Murony Község Onkormányzatától. A szerződés
aláírására kérjük felhatalmazni Erdélyi Imola Erzsébet igazgató asszonyi.

A feladat ellátásának megkezdéséhez szükséges a Békési Gyógyászati Központ és GyógytUrdö működési
engedélyének módosítása (ellátási terület kiterjesztése Murony község közigazgatási területére) a Békés
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Flatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályánál,
illetve finanszírozási szerződés megkötése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél. Ezen feladatokat
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató a feladat átadás/átvállalási szerződés birtokában tudja elvégezni azt
követően, hogy Murony Község Onkormányzata a működési engedély visszavonását. illetve a finanszírozási
szerződés megszüntetését kezdeményezi az engedélyező szerveknél.

Szükséges továbbá az intézmény alapító okiratának módosítása a feladatellátás helyének telephelyként való
felvétele miatt, amitjelen testületi ülésen. külön előterjesztésben teszünk meg.

Javasoljuk. hogy a Murony Község Önkormányzata, mint Megbízó által készített feladatátadási/átvállalási
szerződésben kerüljenek kikötésre az alábbi pontok:
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• Megbízott a feladat ellátását a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet

2. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy által biztosítja.
• Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy a területi védőnői ellátás feladataira Megbízott a területileg

illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelövel (a továbbiakban. NEAK) közvetlenül kössön
finanszírozási szerződést.

• Amennyiben a NEAK Finanszírozás összege nem fedezi az ellátás költségeit, Megbízott
kezdeményezi a források Megbízó általi kiegészítését, ennek eredménytelensége rendkívüli
felmondási oknak minősül.

• Megbízó térítésmentesen használatba adja, Megbízott használatba veszi a Murony Község
Onkormányzata tulajdonában és fenntartásában álló, természetben az 5672 Murony, Szarvasi u. 24.
szám alatt található ingatlanból 50m2 helyiséget (a továbbiakban: feladatellátás helye) a
feladatellátás céljára, amely 1 db rendelő helyiségből, I db tanácsadó helyiségből. I db váró
helyiségből és 2 db wc-böl áll.

• Megbízó a feladatellátás helyeként szogúló helyiségeket a jelenleg ott meglévő. a területi védönói
ellátásról szóló 4912004. (V. 2L) ESZCSM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tárgyi
minimumfeltételeknek megfelelő eszközökkel. berendezésekkel adja át Megbízott részére. Az
átadást követően a tárgyi minimumfeltételek biztosítása Megbízott feladata.

• Megbízó látja el a feladatellátás helyeként szolgáló helyiség állagmegóvási, karbantartási.
takaritási feladatait, illetve Fizeti meg a feladatellátás során keletkező rezsiköltségeket.

• A szerződés
o ellátási érdekből, legalább 60 napos felmondási idővel. hó utolsó napjával szüntethető meg,
o rendkívüli felmondással írásban, érdemi indokolással a másik félhez intézett

jognyilatkozattal felmondható, amennyiben a másik szerzödő fél a szerződésben vállalt
kötelezettségeit súlyosan megszegi, a felmondási idő utolsó napjával.

o a Felek közös megegyezésével, az abban foglaltak szerint szüntethető meg,
o bármely fél felmondásával. a felmondási idö utolsó napjával szüntethető meg.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati iavaslat:
Békés Város Onkormányzat Képviselő-testülete

• hozzájárul, hogy fenntartásában működő intézménye, a Békés Városi Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő átvállalja Murony Község Önkormányzata területi védőnői ellátásának feladatait,

• felhatalmazza Erdélyi Imola Erzsébet igazgatót, hogy tárgyi ügyben a Murony Község
Onkormányzata, mint Megbízó által készített feladatátadás/átvállalási szerződést aláírja,
amely szerződés az alábbi pontokat tartalmazza:

o Megbízott a feladat ellátását a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy
által biztosítja.

o Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy a területi védőnői ellátás feladataira Megbízott a
területileg illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban. NEAK)
közvetlenül kössön finanszírozási szerződést.

D Amennyiben a NEAK finanszírozás összege nem fedezi az ellátás költségeit, Megbízott
kezdeményezi a források Megbízó általi kiegészítését, ennek eredménytelensége
rendkívüli felmondási oknak minősül.

o Megbízó térítésmentesen használatba adja, Megbízott használatba veszi a Murony
Község Onkormányzata tulajdonában és fenntartásában álló, természetben az 5672
Murony, Szarvasi u. 24. szám alatt található ingatlanból 50m2 helyiséget (a
továbbiakban: feladatellátás helye) a feladatellátás céljára, amely 1 db rendelő
helyiségből, 1 db tanácsadó helyiségből, 1 db váró helyiségből és 2 db wc-ből áll.

o Megbízó a feladatellátás helyeként szolgáló helyiségeket a jelenleg ott meglévő, a területi
védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 5. Számú mellékletében
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meghatározott tárgyi minimumfeltételeknek megfelelő eszközökkel, berendezésekkel
adja át
Megbízott részére. Az átadást követően a tárgyi minimumfeltételek biztosítása
Megbízott feladata.

o Megbízó látja cl a feladatellátás helyeként szolgáló helyiség állagmegóvási,
karbantartási, takarítási feladatait, illetve fizeti meg a feladatellátás során keletkező
rezsiköltségeket.

o A szerződés
• ellátási érdekből, legalább 60 napos felmondási idővel, hó utolsó napjával

szüntethető meg,
rendkívüli felmondással írásban, érdemi indokolással a másik félhez intézett
jognyilatkozattal felmondható, amennyiben a másik szerződő fél a
szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, a felmondási idő utolsó
napjával,
a Felek közös megegyezésével, az abban foglaltak szerint szüntethető meg,

• bármely fél felmondásával, a felmondási idő utolsó napjával szüntethető meg.
• felhatalmazza Erdélyi Imola Erzsébet igazgatót, hogy az intézmény működési engedélyének

módosítása (ellátási terület kiterjesztése Murony község közigazgatási területére) ügyében a
Békés Megyei Kormányhivatal Békésesabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi
Osztályánál, illetve finanszírozási szerzödés megkötése ügyében a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőnél eljárjon.

Ilatáridő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester,

Erdélyi Imola igazgató a szerződés aláírásáért. Békési Gyógyászati Központ és Gvógvfürdő
működési engedélyének módositásáért. illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal a
finanszírozási szerződés megkötéséért

Békés, 2018. március 22.

Iz Gábor
p gármester

Jogi ellenjegyző
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