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Tisztelt Képviselő – testület !
Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 34/2012. (V. 31.)
határozatával – Tótvázsony, Barnag és Vöröstó Községek Képviselő – testületeivel
összhangban - döntött úgy, hogy feladat ellátási szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) köt a négy település közigazgatási területére kiterjedő vegyes háziorvosi
praxis folyamatos, területi ellátási kötelezettséget magába foglaló feladatainak
ellátására a Ferentzi és Hermann Kft-vel (a továbbiakban: Megbízott).
A szerződő felek megállapodtak abba, hogy a háziorvosi körzet háziorvosi teendőit
személyesen dr. Ferentzi Zsófia orvos 2012. szeptember 1. napjától határozatlan
ideig látja el, kivéve az akadályoztatás jogszabályban rögzített eseteit.
Az önkormányzatok (a továbbiakban: Megbízók) a Szerződés 19. pontja szerint az
egészségügyi ellátás szakmai színvonalának emelése érdekében havonta kiegészítő
támogatást biztosítanak a Megbízott részére.
A Szerződés 20. pontja rögzíti, hogy a kiegészítő támogatás mértékének
megállapításakor a szerződő felek az E-Alapból történő praxisfinanszírozásának a
szerződés aláírásakor érvényben lévő átlagos összegét vették figyelembe. A
szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Megbízók az E-Alapból történő
praxisfinanszírozást a szakvizsga letételéig 850 ezer forintra, a szakvizsga letételét
követően pedig 960 ezer forintra egészítik ki (kiegészített finanszírozás).
A Szerződés 21. pontjában foglaltak szerint a kiegészítő támogatás összege
félévente kerül meghatározásra. A kiegészítő támogatás mértéke megegyezik a 20.
pontban meghatározott kiegészített finanszírozás és az E-Alapból történő
praxisfinanszírozás tárgyfélévet megelőző hat havi átlaga közötti különbözettel. A
kiegészítő támogatás következő félévi összegének meghatározását a felek minden
év június 15-éig, illetve december 15-éig végzik el.
A Szerződés 22. pontjának módosítására a 2013. június 27-i testületi ülésen a
28/2013. (VI. 28.) határozattal került sor, mely szerint „ a Megbízók és a Megbízott
megállapodnak abban, hogy 2013. július 1. napjától az E-Alapból történő
finanszírozás havi átlagos összegét 800.000 forintban határozzák meg. A Szerződés
20) pontjában foglaltakat figyelembe véve így az E-Alapból történő
praxisfinanszírozást a Megbízók havi 50.000 forinttal egészítik ki, melyet
lakosságarányosan osztanak fel.”
(A 2012. június 14-én megkötött és a 2013. június 27-én módosított feladat ellátási szerződések
az előterjesztés mellékletét képezik.)
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Dr. Ferentzi Zsófia háziorvos jelezte, hogy 2014. január 1. napjától a
praxisfinanszírozás megemelkedett, ezért a Szerződés 21) és 22) pontját módosítani
kell, mivel nincs szükség kiegészítő támogatásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
határozati javaslatot és a mellékletét képező Szerződés módosítást elfogadni
szíveskedjen.
Hidegkút, 2014. január 16.

Pénzes Erzsébet
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HATÁROZATI JAVASLAT
Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő – testületének
……/2014. (……) határozata
Tótvázsony, Hidegkút, Barnag, Vöröstó Községek Önkormányzata,
valamint a Ferentzi és Hermann Kft. között az egészségügyi
közszolgáltatások ellátására vonatkozó feladat ellátási szerződés
módosításáról
Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a
„Tótvázsony, Hidegkút, Barnag, Vöröstó Községek Önkormányzata, valamint a
Ferentzi és Hermann Kft. között az egészségügyi közszolgáltatások ellátására
vonatkozó feladat ellátási szerződés módosítása” című előterjesztést és a következő
döntést hozza:
1.

A Képviselő – testület Hidegkút, Tótvázsony, Barnag és Vöröstó Községek
Önkormányzata, és a Ferentzi és Herman Kft. (székhely: Nemesvámos,
Kossuth Lajos u. 164.) között az egészségügyi közszolgáltatások ellátására
2012. június 14-én megkötött feladat ellátási szerződésnek e határozat
melléklete szerinti módosításával egyetért.

2.

A feladat ellátási szerződés módosításának hatályba lépéséhez Tótvázsony,
Barnag és Vöröstó Községek Önkormányzata Képviselő – testületeinek
azonos tartalmú döntése szükséges.

3.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladat –
ellátási szerződés aláírására.

Határidő: az érintett települések önkormányzata képviselő –testületeinek döntését
követően azonnal
Felelős: Pénzes Erzsébet polgármester
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád
csoportvezető
Hidegkút, 2014. január 30.
Pénzes Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
-4-

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről
Tótvázsony Község Önkormányzata (Tótvázsony, Magyar u. 101., képviseli:
Magasi János polgármester), mint a körzet székhelye,
Hidegkút Község Önkormányzata (Hidegkút, Fő u. 67/A., képviseli: Pénzes
Erzsébet polgármester,
Barnag Község Önkormányzata (Barnag, Fő u. 33., képviseli: Kulcsár Miklós
Sándor polgármester) és
Vöröstó Község Önkormányzata (Vöröstó, Fő u. 59., képviseli: Rákos Margit
polgármester) mint megbízók (a továbbiakban: Megbízók),
másrészről
a Ferentzi és Hermann Kft. (székhelye: Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 164.,
cégjegyzék száma: 19-09-515339, adószáma: 23937352-2-19, bankszámla száma:
11600006-00000000-56678934, képviseli: dr. Ferentzi Zsófia ügyvezető) mint
megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
között az alábbiak szerint:
1. A Megbízók és a Megbízott megállapítják, hogy 2012. június 14-én feladat
ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Megbízók – mint
az egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szervek – által
működtetett Tótvázsony – Hidegkút – Barnag – Vöröstó községek
közigazgatási területére kiterjedő vegyes háziorvosi praxis folyamatos, területi
ellátási kötelezettséget magába foglaló feladatainak ellátására.
2. A Szerződés 21) pontja a következők szerint módosul:
„21) A kiegészítő támogatás összege félévente kerül meghatározásra. A
kiegészítő támogatás mértéke megegyezik a 20) pontban meghatározott
kiegészített finanszírozás és az E-Alapból történő praxisfinanszírozás tárgyévet
megelőző hat havi átlaga közötti különbözettel. A kiegészítő támogatás
következő félévi összegének meghatározását a felek minden év június 15-éig,
illetve december 15-éig végzik el. Amennyiben az E-Alapból történő
praxisfinanszírozás hat havi átlagos mértéke eléri a 20) pontban
meghatározott összeget, a Szerződés vonatkozó pontjainak félévente
esedékes felülvizsgálata szünetel. Amennyiben az E-Alapból történő
praxisfinanszírozás hat havi átlagos összege ismételten a 20) pontban
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meghatározottak alá csökken, Megbízott kezdeményezi a Megbízóknál a
Szerződés felülvizsgálatát.”
3. A Szerződés 22) pontja a következők szerint módosul:
„ A Megbízók és a Megbízott megállapodnak abban, hogy 2014. január 1.
napjától az E-Alapból történő finanszírozás havi átlagos összegét 960.000
forintban határozzák meg. A Szerződés 20) pontjában foglaltakat
figyelembe véve a Megbízókat nem terheli a kiegészítő támogatás
nyújtásának kötelezettsége.”
4. A Szerződés többi pontja változatlan feltételekkel továbbra is hatályban
marad.
5.Szerződő felek a jelen módosított szerződést elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá és hagyták jóvá.
Tótvázsony, 2014. év………………………hó……….nap

Magasi János
polgármester
Tótvázsony Község Önkormányzata
mint Megbízó

Pénzes Erzsébet
polgármester
Hidegkút Község Önkormányzata
mint Megbízó

Rákos Margit
polgármester
Vöröstó Község Önkormányzata
mint Megbízó

Kulcsár Miklós Sándor
polgármester
Barnag Község Önkormányzata
mint Megbízó

Dr. Ferentzi Zsófia
ügyvezető
Ferentzi és Hermann Kft.
mint megbízott
Jelen módosított feladat ellátási szerződést
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Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a……/2014. (I.
31.) határozatával,
Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a……../2014. (I.
31.) határozatával,
Barnag Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a……./2014.
(………) határozatával,
Vöröstó Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a ……/2014.
(…….) határozatával jóváhagyta..
Jelen módosított feladat ellátási szerződést ellenjegyezem:
Dr. Mohos Gábor
jegyző

Henn Ferencné
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: Scher Ágota
irodavezető
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