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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának 7 tagú Képviselő- testületéből 5 fő jelen van, a Képviselő- testület határozatképes, az
ülést megnyitja.
Antal János polgármester megállapítja, hogy Balatonőszöd Község Önkormányzatának 5 tagú Képviselőtestületéből 3 fő jelen van, a Képviselő- testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Takács József polgármester megállapítja, hogy Balatonszemes Község Önkormányzatának 7 tagú Képviselő- testületéből 1 fő van jelen, a Képviselő- testület nem határozatképes.
Nagy Dániel Lászlóné alpolgármester megállapítja, hogy Szólád Község Önkormányzatának 5 tagú Képviselő- testületéből 1 fő van jelen, a Képviselő- testület nem határozatképes.
Dorogi Sándor polgármester javasolja az alábbi napirendi pont, illetve határozati javaslat elfogadását a
balatonszárszói Képviselő-testületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontját az alábbiak
szerint fogadja el:
1) A Balatonszárszói székhelyű házi gyermekorvosi feladat ellátási körzetre vonatkozó működési engedély
kérése és OEP szerződés kötése, ellátásra vonatkozó szerződések megkötése
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
188/2014.(VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi
pontját az alábbiak szerint fogadja el:
1) A Balatonszárszói székhelyű házi gyermekorvosi feladat ellátási körzetre vonatkozó
működési engedély kérése és OEP szerződés kötése, ellátásra vonatkozó szerződések
megkötése
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
Antal János polgármester a balatonőszödi Képviselő- testület részére az alábbi napirendi pontot terjesztette elő tárgyalásra:
1) A Balatonszárszói székhelyű házi gyermekorvosi feladat ellátási körzetre vonatkozó működési engedély
kérése és OEP szerződés kötése, ellátásra vonatkozó szerződések megkötése
A Képviselő- testület a napirendi pont tárgyalását egyhangúlag elfogadta.

1) A Balatonszárszói székhelyű házi gyermekorvosi feladat ellátási körzetre vonatkozó működési engedély kérése és OEP szerződés kötése
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő- testületeket arról, hogy Dr. Rozs Andrea gyermekorvos már korábban bejelentette, hogy családi okok miatt elköltözik Veszprémbe. Nagyon nehéz feladat
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gyermekorvost találni. Az OEP-pel és az ÁNTSZ-szel szerződést kell kötni. Három hónap után lehetne
véglegesíteni az új doktornőt. A dokumentumokat 5-ig kell beadni. Amennyiben nem tud a négy Képviselőtestület az ügyben dönteni és a dokumentumok beadása nem történik meg határidőre, akkor elveszítenek
1.100.000.- Ft-ot. Mind a négy Képviselő- testület határozata szükséges, amelyhez határozat képesnek kell
lenniük. A szárszói Képviselő- testület határozatképes.
Takács József polgármester:
A balatonszemesi Képviselő- testület holnap tud döntést hozni.
Dorogi Sándor polgármester átadja a szót Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyzőnek.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az OEP-hez 5-ig kell leadni az anyagokat, amelyhez szükséges az ÁNTSZ által kiadásra kerülő működési
engedély. Az ÁNTSZ-hez holnap 9 órára kell vinni az összes dokumentumot.
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző:
Szólád Község polgármestere külföldön tartózkodik és a képviselők sem voltak elérhetők, ezért csak az
Alpolgármester Asszonnyal tudtak eljönni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Péntek délután rögtön szólt, amikor ez aktuálissá vált.
Takács József polgármester:
Holnap délig megoldják az ülést.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Kéri, hogy Takács József polgármester egyeztessen az ÁNTSZ-nél Rózsa Judittal.
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző:
Szóládon is meg próbálják a döntést meghozni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Amelyik testület nem határozatképes, vagy úgy gondolják, hogy nem hozzák meg a döntést, akkor nyilatkozni kell a tekintetben, hogy nem hajlandók szerződést kötni és önállóan kívánják megvalósítani a házi
gyermekorvosi szolgálatot. Ezt a nyilatkozatot kell akkor benyújtani az ÁNTSZ felé. Akkor viszont felbomlik a körzet, más lesz a kártyaszám és más a telepengedélyek utáni támogatás.
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri Niklainé dr. Bátori Beáta gyermekorvost, hogy szóljon pár szót az életútjáról, pályájáról.
Niklainé dr. Bátori Beáta gyermekorvos:
Tisztelettel üdvözöl mindenkit és köszöni a képviselők rendkívüli ülésen való megjelenését. Kaposváron
született 1966-ban, ott végezte a tanulmányait, a Táncsics Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 1991-ben. Férje gépészmérnök. Kaposváron
éltek mindig is. Három gyermekük van, fiúk az orvosin harmadéves, nagy lányuk jövőre fog érettségizi, a
legkisebb gyermek pedig 9 éves, általános iskolás. Első szakvizsgája csecsemő- és gyermekgyógyászatból
van, utána ifjúsági- és iskolaegészségtanból majd diabetológiából vizsgázott. Szakmai pályafutását Kaposváron kezdte a gyermekosztályon. Szakvizsga után egy háziorvosi körzete volt Nagybajomban 4 évig. Ezt
követően Kaposváron dolgozott körzetben, majd a Kaposi Mór oktatókórház gyermekosztályára tért vissza,
jelenleg is ott dolgozik. Emellett gyermek diabetológiai szakrendelést végez. Dolgozott a kaposvári gyermeksürgősségin is, ahol alapító tag volt. Nemzetközi gyermek újraélesztési tanfolyamon vett részt. Dombóvárra is átjárt a gyermekosztályra az ellátásban részt venni. Négy éve tanít a Kaposvári Egyetem Pedagógiai
Karán csecsemő- és gyermekgyógyászat és alkalmazott gyógyszertan illetve fertőző- és járványtan tantárgyakat.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Dr. Bátori Beáta Dr. Rozs Andrea jelenlegi gyermekorvosnak az évfolyamtársa volt, innét a kapcsolat, ő
javasolja Beátát a feladat ellátására.
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Mihályiné Molnár Zsuzsanna képviselő, a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A doktornő a bejárást hogyan oldaná meg? Lehetséges lenne a 8 órai kezdés?
Niklainé dr. Bátori Beáta gyermekorvos:
Autóval. Úgy tudja, hogy a rendelési időkön nem kívánnak változtatni a testületek, amely 9 órakor kezdődött. Természetesen ide fog érni.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
A feladatellátási szerződésben csak a feladatot ellátó orvos személye változott, más módosításra nem került
sor. A három hónapra azért van szükség, hogy ezalatt a doktornő a praxisjogra vonatkozó szerződését megkösse, az ÁNTSZ-szel a működési engedélyt lerendezze és az OEP-pel a finanszírozási szerződést megkösse. Az egészségügyi alapellátás biztosítása az Önkormányzatnak kötelező alapfeladata, ezért a körzet ellátatlanul nem maradhat. Hangsúlyozni kívánja, hogy az elmúlt három hónap alatt más gyermekorvost még
helyettesítésre sem talált az Önkormányzat- a környező településekről sem. Amennyiben 5-ig nem sikerül
az OEP-pel megkötni a finanszírozást, akkor az 1.100.000.- Ft-ot június hónapra zárolja az OEP és a körzet
működésének a költségeit a fenntartó Önkormányzatoknak kell viselnie saját költségvetésből.
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző:
Július 5-ig kell ugye az OEP-pel megkötni a szerződést?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem, június 5-ig. Előre kell megkötni a szerződést ahhoz, hogy június hónapra finanszírozzák.
Szekér Gábor alpolgármester:
Esetleg a társközségek önállóan szeretnék megoldani a feladatot?
Takács József polgármester:
Nincs erről szó.
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző:
Nem a doktornő személyével, hanem az időtorlódással van gond. Még nem volt ideje átnézni ezeket a dokumentumokat, amelyek ma délután érkeztek meg. Az lett volna a legjobb megoldás, ha külön kezdtek volna az ülés előtt vagy utána még leültek volna a jegyzők együtt 5 percre egy kvázi jegyzői kollégiumi szinten, mert vannak még kérdései szerinte a Jegyző asszonynak is és neki is, de ezzel a Képviselő- testületeket
nem akarják megakasztani.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Reggel 8 órakor állt neki az anyagok elkészítésének és ahogy készült, folyamatában küldte át nekik az
anyagokat. Küldte az új doktornőnek is, Dr. Rozs Andreának is és az ÁNTSZ-nek is szakmai véleményezés
céljából. Az alapvető változás a személyben van, a három hónapban a szolgáltatók az Önkormányzatok,
ezért a költségeket az OEP finanszírozásból az Önkormányzatoknak kell állni. Az asszisztensnővel kötendő
szerződés is szerepel az anyagok között. Azt ugyancsak muszáj megkötni, mert hozzá tartozik az alapellátáshoz, a költségek finanszírozása itt is az OEP finanszírozásból történik. A díjazásában ugyanazok a feltételek szerepelnek, amik jelenleg a munkaszerződésében szerepelnek. A doktornő szerződésében a megbízási
díja a három hónapra vonatkozóan üresen van hagyva és az egyéb költségek is. Péntek reggel dőlt el, hogy
Beáta doktornő ezt a lehetőséget elfogadja. Péntek délután fogadta őt az ÁNTSZ ügyintézője. Amikor ez
megtörtént, rögtön telefonált a Címzetes Főjegyző Úrnak és a Jegyző Asszonynak is.
Dorogi Sándor polgármester:
Mikor tudná Szemes elkészíteni a határozatot?
Takács József polgármester:
11 óráig.
Dorogi Sándor polgármester:
Holnap 11 óráig beszéljék akkor meg az ÁNTSZ-szel.
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az ÁNTSZ ügyintézője elutazik 2 napra, helyettese nincs. A 9 órát adta meg végső határidőnek.
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző:
Minden Képviselő- testület tudott arról, hogy probléma a gyermek háziorvosi körzet ellátása. A volt doktornőt megbízták azzal, hogy segítsen ennek megoldásában, sőt ők maguk is keresték a megfelelő személyt,
hogy betöltésre kerüljön az állás. A Képviselő- testület szakmailag úgysem tud hozzászólni vagy ellenérvet
felhozni. Szeretnék megoldani, hogy ugyanúgy, mint eddig, megvalósuljon a feladat ellátása. A problémát
valószínűleg csak egy félreértés okozta. Az értesítésben az szerepelt, hogy Balatonszárszó kéri ki a működési engedélyt és a társult településeknek ahhoz kell hozzájárulni, hogy az megtörténhessen, és a feladatellátás nem úgy történik, mint eddig, ahogy a feladat ellátási megállapodásban szerepelt. A polgármesterek
azért aggódtak, amikor egyenként megkapták a felszólítást az ÁNTSZ-től, hogy gondoskodjanak a feladatellátásról. Az volt a kifejezett kérésük, hogy nehogy az történjen, hogy az ÁNTSZ a későbbiekben úgy minősítse ezt, hogy Balatonszárszó megoldotta a feladatot önmagában, a társtelepüléseknek pedig ebből a
későbbiekben esetleg problémájuk legyen. Az ÁNTSZ-szel a mai napon azt beszélték meg, hogy ez is egyfajta lehetőség, de akkor ők feltételhez kell, hogy kössék a balatonszárszói Képviselő- testület előtt, hogy
hozzájárulnak, hogy a szárszóiak kérjék meg a működési engedélyt, de csak azzal a feltétellel, hogy ők sem
maradnak ellátatlanul.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Az előterjesztésben szerepel, hogy ő ma már egyeztetett az ÁNTSZ-szel. Péntek délután az ügyintéző kifejezett javaslata az volt, hogy erre a három hónapra, az új doktornő részére a végleges működési engedély
kiadásáig, Szárszóra kérjék meg az engedélyt. Amennyiben a működési engedélyt négy település fogja
megkérni, akkor neki ki kell jönni a helyszínre ellenőrizni és meg kell állapítania, hogy nem felel meg a
minimum feltételeknek három településen a rendelő. Ekkor bírságol és fel kell szólítania az Önkormányzatokat. A másik indoka az volt, hogy telephelyenként 30.000.- Ft igazgatási díjat be kell fizetni, de ennek
véleménye szerint nincs jelentősége. Miután délelőtt jelezte Szemes, hogy ez problémát okoz, az ÁNTSZszel újból egyeztetett, aki javasolta, hogy a négy településre vonatkozóan kérjék meg, az ellenőrzés pedig
majd a későbbiekben fog megvalósulni. Az előterjesztésben az szerepel, hogy mind a négy település nevében kérik meg a működési engedélyt.
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző:
Fel sem merült, hogy a társközségek nem akarnák ezt. A doktornő szimpatikus, a problémát az okozza,
hogy mikorra lehet a döntést meghozni, de majd megoldják.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ebben az esetben kell egy meghatalmazás is az Alpolgármester Asszony vonatkozásában.
Takács József polgármester:
11 óráig elrendezik.
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző:
Szólád is megoldja.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nincs döntés a három hónapra a megbízási szerződés és egyéb költségek tekintetében.
Dorogi Sándor polgármester:
A három hónap megbízás ügyében nem tudnak dönteni, mert csak két testület határozatképes. Az ÁNTSZnél erről tárgyaltak?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem tárgyaltak. Dr. Rozs Andrea a megbízási díjra bruttó 4-500.000.- Ft-ot tartana reálisnak. Az OEP finanszírozásból kell az asszisztensnőt és a rezsiköltségeket is fizetni. Javasolja az 500.000.- Ft-ot.
Javasolja az útiköltség térítésre, hogy a képviselő- testületek vagy a 9.- Ft/km elszámolást alkalmazzák,
vagy pedig a Kaposvár- Balatonszárszó buszbérlet teljes összegét térítsék meg. Ez három hónapra vonatkozik. Az Önkormányzatok hasonlóan az eddigiekhez most sem fizetnek plusz hozzájárulást azon kívül, ami a
feladat ellátási szerződésben volt.
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Niklainé dr. Bátori Beáta gyermekorvos:
Maximum három hónap alatt elkészülnek a szükséges iratok, igyekszik minél előbb rendezni. Tisztában van
a rendelési időkkel és a praxisadatokkal.
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző:
Az nem megoldás, hogy a finanszírozási összeg legyen visszaosztva ugyanúgy, mint eddig? Szárszón a
rendelőért kell fizetnie a doktornőnek bérleti díjat?
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Nem kell fizetnie, csak a rezsiköltséget.
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző:
Fentiek alapján javasolja, hogy az 1.100.000.- Ft-ból vegyék le az asszisztencia díját.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Ez is egy megoldás, és a többit pedig át lehet átutalni a doktornőnek.
A címzetes főjegyző részletesen ismerteti a határozati javaslat egyes pontjainak tartalmát.
Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy Niklainé Dr.
Bátori Beáta (lakcím: 7400 Kaposvár, Jutai u. 37. , születési hely, idő: Kaposvár, 1966.09.30., diploma
száma: 69-9/1991, csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvosi bizonyítvány száma: 1010/1996., alap nyilvántartási és működés nyilvántartásba vételi száma: 49380) praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat
ellátási szerződést kíván kötni a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
21/2005. (XI.30.) sz. rendelettel módosított 8/2002. (VIII.29.) sz. rendeletben, Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 12/2002. (VIII.26.) sz. rendeletében, Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9/2002. (X.10.) sz. rendeletében, valamint Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 16/2005. (XII.15.) sz. rendeletében megállapított Balatonszárszó, Balatonszemes,
Balatonőszöd valamint Szólád községek közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben történő házi
gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében.
b.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Niklainé Dr. Bátori Beáta praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a fent meghatározott feladat ellátási körzetre vonatkozóan a feladat ellátási
szerződés megkötésének időpontjáig előszerződést köt az írásbeli előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Az előszerződés tartalma a szerződés hatálya és a megbízott személyének kivételével minden másban megegyezik a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel kötött megbízási szerződés tartalmával. A képviselőtestület kinyilvánítja, hogy amennyiben Niklainé Dr. Bátori Beáta praxisjogot megszerezni kívánó orvos a feladat ellátáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezni fog, úgy vele az előszerződésben foglalt azonos tartalmú feladat ellátási szerződést köt.
c.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd és Szólád községek közigazgatási területére Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. központtal, valamint Balatonszemes, Szabadság u. 24., Balatonőszöd,
Szabadság u. 87. és Szólád, Kossuth L. u. 32. telephellyel ideiglenes működési engedélyt kér fenti települések közigazgatási területére kiterjedő házi gyermekorvosi ellátási körzetre.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a működési engedély kérelem elkészítésére és 2014. június 3. 9
óráig az összes melléklettel a Járási Népegészségügyi Intézetnél történő benyújtására. A képviselőtestület
felkéri a polgármestert, hogy a Járási Népegészségügyi Intézet engedélyének birtokában, haladéktalanul,
legkésőbb 2014. június 5-ig terjessze be a támogatás igénylési kérelmet az OEP felé, egyben a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az OEP finanszírozási szerződés aláírására.
d.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Niklainé Dr. Bátori Beáta praxis
jogot megszerezni kívánó orvossal 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig a Balatonszárszói
székhelyű házi gyermekorvosi ellátási körzet vonatkozásában a helyettesítési feladatok ellátására megbízási
szerződést köt az írásbeli előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezetben foglalt tartalommal megegyezően. A megbízási szerződés tartalma a megbízási díj és a feladatot ellátó megbízott személyén kívül
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minden másban megegyezik a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel kötött megbízási szerződésben foglaltakkal.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
e.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Lengyelné Németh Beáta (szül. Szerencs, 1970. szeptember 8. an.: Sváb Irén, adószáma:8378701786) Balatonföldvár, Gábor Á .u. 13. sz. alatti
lakossal 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig az írásbeli előterjesztés mellékletét képező
szerződés-tervezettel megegyező tartalommal megbízási szerződést köt a Balatonszárszó, Gyermekorvosi
Rendelőben ellátandó asszisztensi feladatok ellátása érdekében heti 40 órában. Nevezett megbízási díja havi
bruttó 130.000,- Ft. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős. Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. június 3.
2014. június 5.
(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
Dorogi Sándor polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
189/2014.(VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat
a.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy
Niklainé Dr. Bátori Beáta (lakcím: 7400 Kaposvár, Jutai u. 37. , születési hely, idő: Kaposvár, 1966.09.30., diploma száma: 69-9/1991, csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvosi
bizonyítvány száma: 1010/1996., alap nyilvántartási és működés nyilvántartásba vételi
száma: 49380) praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat ellátási szerződést kíván
kötni a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 21/2005.
(XI.30.) sz. rendelettel módosított 8/2002. (VIII.29.) sz. rendeletben, Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 12/2002. (VIII.26.) sz. rendeletében, Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9/2002. (X.10.) sz. rendeletében,
valamint Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 16/2005. (XII.15.) sz. rendeletében megállapított Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd valamint Szólád
községek közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben történő házi gyermekorvosi
feladatok ellátása érdekében.
b.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Niklainé Dr. Bátori Beáta praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a fent meghatározott feladat ellátási
körzetre vonatkozóan a feladat ellátási szerződés megkötésének időpontjáig előszerződést
köt az írásbeli előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Az előszerződés tartalma a
szerződés hatálya és a megbízott személyének kivételével minden másban megegyezik a
MEDIRO Egészségügyi Bt-vel kötött megbízási szerződés tartalmával. A képviselőtestület
kinyilvánítja, hogy amennyiben Niklainé Dr. Bátori Beáta praxisjogot megszerezni kívánó orvos a feladat ellátáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezni fog, úgy vele az előszerződésben foglalt azonos tartalmú feladat ellátási szerződést köt.
c.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. július 1.
napjától 2014. szeptember 30. napjáig Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd és
Szólád községek közigazgatási területére Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. központtal, valamint Balatonszemes, Szabadság u. 24., Balatonőszöd, Szabadság u. 87. és Szólád, Kossuth L. u. 32. telephellyel ideiglenes működési engedélyt kér fenti települések közigazgatási területére kiterjedő házi gyermekorvosi ellátási körzetre.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a működési engedély kérelem elkészítésére és
2014. június 3. 9 óráig az összes melléklettel a Járási Népegészségügyi Intézetnél történő
benyújtására. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Járási Népegészségügyi
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Intézet engedélyének birtokában, haladéktalanul, legkésőbb 2014. június 5-ig terjessze be
a támogatás igénylési kérelmet az OEP felé, egyben a képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert az OEP finanszírozási szerződés aláírására.
d.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Niklainé Dr. Bátori Beáta praxis jogot megszerezni kívánó orvossal 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig a Balatonszárszói székhelyű házi gyermekorvosi ellátási körzet vonatkozásában a helyettesítési feladatok ellátására megbízási szerződést köt az írásbeli előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezetben foglalt tartalommal megegyezően. A
megbízási szerződés tartalma a megbízási díj és a feladatot ellátó megbízott személyén kívül minden másban megegyezik a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel kötött megbízási szerződésben foglaltakkal. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és
a szükséges intézkedések megtételére.
e.) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Lengyelné Németh
Beáta (szül. Szerencs, 1970. szeptember 8. an.: Sváb Irén, adószáma:8378701786) Balatonföldvár, Gábor Á .u. 13. sz. alatti lakossal 2014. július 1. napjától 2014. szeptember
30. napjáig az írásbeli előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezettel megegyező
tartalommal megbízási szerződést köt a Balatonszárszó, Gyermekorvosi Rendelőben ellátandó asszisztensi feladatok ellátása érdekében heti 40 órában. Nevezett megbízási díja
havi bruttó 130.000,- Ft. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős. Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2014. június 3.
2014. június 5.
Antal János polgármester javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
a.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy Niklainé Dr. Bátori
Beáta (lakcím: 7400 Kaposvár, Jutai u. 37. , születési hely, idő: Kaposvár, 1966.09.30. , diploma száma:
69-9/1991, csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvosi bizonyítvány száma: 1010/1996., alap nyilvántartási és működés nyilvántartásba vételi száma: 49380) praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat
ellátási szerződést kíván kötni a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
21/2005. (XI.30.) sz. rendelettel módosított 8/2002. (VIII.29.) sz. rendeletben, Balatonszemes Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete 12/2002. (VIII.26.) sz. rendeletében, Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9/2002. (X.10.) sz. rendeletében, valamint Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 16/2005. (XII.15.) sz. rendeletében megállapított Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd valamint Szólád községek közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben
történő házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében.
b.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Niklainé Dr. Bátori Beáta praxisjogot
megszerezni kívánó orvossal a fent meghatározott feladat ellátási körzetre vonatkozóan a feladat ellátási
szerződés megkötésének időpontjáig előszerződést köt az írásbeli előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Az előszerződés tartalma a szerződés hatálya és a megbízott személyének kivételével minden
másban megegyezik a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel kötött megbízási szerződés tartalmával. A képviselőtestület kinyilvánítja, hogy amennyiben Niklainé Dr. Bátori Beáta praxisjogot megszerezni kívánó
orvos a feladat ellátáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezni fog, úgy vele az előszerződésben foglalt
azonos tartalmú feladat ellátási szerződést köt.
c.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd és Szólád községek közigazgatási területére Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. központtal, valamint Balatonszemes, Szabadság u. 24., Balatonőszöd,
Szabadság u. 87. és Szólád, Kossuth L. u. 32. telephellyel ideiglenes működési engedélyt kér fenti települések közigazgatási területére kiterjedő házi gyermekorvosi ellátási körzetre.
A képviselőtestület felkéri Dorogi Sándor polgármestert a működési engedély kérelem elkészítésére és
2014. június 3. 9 óráig az összes melléklettel a Járási Népegészségügyi Intézetnél történő benyújtására.
A képviselőtestület felkéri Dorogi Sándor polgármestert, hogy a Járási Népegészségügyi Intézet engedélyének birtokában, haladéktalanul, legkésőbb 2014. június 5-ig terjessze be a támogatás igénylési ké-
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relmet az OEP felé, egyben a képviselőtestület felhatalmazza Dorogi Sándor polgármestert az OEP finanszírozási szerződés aláírására.
d.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Niklainé Dr. Bátori Beáta praxis jogot
megszerezni kívánó orvossal 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig a Balatonszárszói
székhelyű házi gyermekorvosi ellátási körzet vonatkozásában a helyettesítési feladatok ellátására megbízási szerződést köt az írásbeli előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezetben foglalt tartalommal megegyezően. A megbízási szerződés tartalma a megbízási díj és a feladatot ellátó megbízott
személyén kívül minden másban megegyezik a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel kötött megbízási szerződésben foglaltakkal. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
e.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Lengyelné Németh Beáta (szül. Szerencs, 1970. szeptember 8. an.: Sváb Irén, adószáma:8378701786) Balatonföldvár, Gábor Á .u. 13. sz.
alatti lakossal 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig az írásbeli előterjesztés mellékletét
képező szerződés-tervezettel megegyező tartalommal megbízási szerződést köt a Balatonszárszó,
Gyermekorvosi Rendelőben ellátandó asszisztensi feladatok ellátása érdekében heti 40 órában. Nevezett
megbízási díja havi bruttó 130.000,- Ft. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Antal János polgármester
Határidő: 2014. június 3.
Antal János polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 3 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 3 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
46/2014.(VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat
a.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy Niklainé Dr.
Bátori Beáta (lakcím: 7400 Kaposvár, Jutai u. 37. , születési hely, idő: Kaposvár, 1966.09.30. ,
diploma száma: 69-9/1991, csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvosi bizonyítvány száma:
1010/1996., alap nyilvántartási és működés nyilvántartásba vételi száma: 49380) praxisjogot
megszerezni kívánó orvossal feladat ellátási szerződést kíván kötni a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 21/2005. (XI.30.) sz. rendelettel módosított 8/2002.
(VIII.29.) sz. rendeletben, Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
12/2002. (VIII.26.) sz. rendeletében, Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9/2002. (X.10.) sz. rendeletében, valamint Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 16/2005. (XII.15.) sz. rendeletében megállapított Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd valamint Szólád községek közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben történő
házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében.
b.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Niklainé Dr. Bátori Beáta praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a fent meghatározott feladat ellátási körzetre vonatkozóan
a feladat ellátási szerződés megkötésének időpontjáig előszerződést köt az írásbeli előterjesztés
mellékletét képező tartalommal. Az előszerződés tartalma a szerződés hatálya és a megbízott
személyének kivételével minden másban megegyezik a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel kötött
megbízási szerződés tartalmával. A képviselőtestület kinyilvánítja, hogy amennyiben Niklainé
Dr. Bátori Beáta praxisjogot megszerezni kívánó orvos a feladat ellátáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezni fog, úgy vele az előszerződésben foglalt azonos tartalmú feladat ellátási
szerződést köt.
c.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. július 1. napjától 2014.
szeptember 30. napjáig Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd és Szólád községek közigazgatási területére Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. központtal, valamint Balatonszemes, Szabadság u. 24., Balatonőszöd, Szabadság u. 87. és Szólád, Kossuth L. u. 32. telephellyel ideiglenes
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működési engedélyt kér fenti települések közigazgatási területére kiterjedő házi gyermekorvosi
ellátási körzetre.
A képviselőtestület felkéri Dorogi Sándor polgármestert a működési engedély kérelem elkészítésére és 2014. június 3. 9 óráig az összes melléklettel a Járási Népegészségügyi Intézetnél történő benyújtására. A képviselőtestület felkéri Dorogi Sándor polgármestert, hogy a Járási Népegészségügyi Intézet engedélyének birtokában, haladéktalanul, legkésőbb 2014. június 5-ig terjessze be a támogatás igénylési kérelmet az OEP felé, egyben a képviselőtestület felhatalmazza
Dorogi Sándor polgármestert az OEP finanszírozási szerződés aláírására.
d.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Niklainé Dr. Bátori Beáta praxis jogot megszerezni kívánó orvossal 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig a
Balatonszárszói székhelyű házi gyermekorvosi ellátási körzet vonatkozásában a helyettesítési feladatok ellátására megbízási szerződést köt az írásbeli előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetben foglalt tartalommal megegyezően. A megbízási szerződés tartalma a megbízási díj és
a feladatot ellátó megbízott személyén kívül minden másban megegyezik a MEDIRO Egészségügyi Bt-vel kötött megbízási szerződésben foglaltakkal. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
e.) Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Lengyelné Németh Beáta (szül.
Szerencs, 1970. szeptember 8. an.: Sváb Irén, adószáma:8378701786) Balatonföldvár, Gábor Á
.u. 13. sz. alatti lakossal 2014. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig az írásbeli előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezettel megegyező tartalommal megbízási szerződést köt
a Balatonszárszó, Gyermekorvosi Rendelőben ellátandó asszisztensi feladatok ellátása érdekében heti 40 órában. Nevezett megbízási díja havi bruttó 130.000,- Ft. A képviselőtestület felkéri
a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Antal János polgármester
Határidő: 2014. június 3.
(Az elfogadott és aláírt 3 db szerződés és a négy szerződő Önkormányzat Képviselő- testületeinek elfogadó
határozatai a jkv. 2. sz. mellélete)
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző:
Ez a helyzet elő sem fordult volna, ha a Képviselő- testületek nem döntenek úgy, hogy elengedik a gyermekorvost, kiengedik a szerződésből. 6 hónapos feladat- ellátási kötelezettsége lett volna, amely idő megfelelő lett volna ahhoz, hogy az új gyermekorvos papírjait elintézzék.
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó címzetes főjegyző:
Kénytelen volt a testület aláírni, mert különben nem tudta volna intézni Rozs doktornő az ő saját ügyeit.
Rozs doktornő ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ameddig nem lesz helyettes, addig ő fogja a helyettesítést ellátni.
Dorogi Sándor polgármester:
Miután a döntések a Képviselő- testületek meghozták, megkérdezi, hogy a testületek tudnak-e valamilyen jó
hírrel szolgálni? A szemesi Hivatal megújul.
Takács József polgármester:
Az idén elkészül Szemesen az új háziorvosi rendelő.
Dorogi Sándor polgármester:
Szóládon is óriási munkálatok folynak, a kultúrház és a régi egyházi épület is megújul. Balatonföldváron is
minden csillog- villog.
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző tájékoztatást ad a polgármesterek illetményével kapcsolatban.
Dorogi Sándor polgármester:
A szúnyogírtásba van beleszólása az Önkormányzatoknak?
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Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző:
Eddig nem lehetett beleszólni.
Antal János polgármester.
Balatonőszöd visszakapta a Kormányüdülőtől a partszakaszt, de még nem jegyezték be. Újabb eljárást is
megindítottak. A kerékpárutat fel kívánják újítani.
Takács József polgármester előadja, hogy 105.000.000.- Ft-os kerékpárút pályázatot nyertek, amelyről tájékoztatja a jelenlévőket, majd tájékoztatást ad a szemesi termálfürdő lehetőségéről illetve a tervezett új projektekről.
Egyéb hozzászólás nem volt.
Dorogi Sándor polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.
Antal János polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.
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címzetes főjegyző
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polgármester
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