E sk ü o k m á n y

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Felsőegerszeg fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
isten engem úgy segéljen!”

Felsőegerszeg, 2019. október 25.

Herke Csaba
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült 2019. október 25. napján Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének ülésén
az alpolgármester választása során tartott titkos szavazás lebonyolításáról.
Jelen voltak: .!
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szavazatszámláló bizottság tagjai,
Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Az Ügyrendi Bizottság mint szavazatszámláló bizottság lebonyolította a szavazást. A
szavazás módja: a polgármester által megnevezett jelölt neve szerepel a szavazólapon.
A jelöltre a szavazólap változatlanul hagyásával, ellene nevének kihúzásával lehet
szavazni.
A szavazatszámláló bizottság az üres urnát lezárta, majd a szavazatok beérkezését
követően a szavazást lezárta. Megállapította, hogy az urna sértetlen. Felbontás után a
szavazólapok száma: ..CL... db, mely
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db nem szavazatot tartalmaz.

A titkos választás eredménye:
U V ! A W

A L V !VIf$. jelölt

igen é s ......O ..... nem szavazatot kapott.
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alpolgármester

Feladat-ellátási szerződés
Területi háziorvosi alapellátás feladataira
Mely létrejött egyrészről:
• Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Dózsa György utca 32. (képviseletében Rabb
Győzőné polgármester)
• Felsőegerszeg Község Önkormányzata 7370 Felsőegerszeg, Fő utca 8. (képviseletében
Papp Magdolna polgármester)
• Meződ Község Önkormányzata 7370 Meződ, Ságvári utca 34. (képviseletében Merk Zsolt
polgármester)
• Vázsnok Község Önkormányzata 7370 Vázsnok, Római utca 14. (képviseletében Gombár
József polgármester)
mint a háziorvosi alapellátás biztosítására kötelezettek (a továbbiakban: megbízók),
másrészről
• Hard-Brill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7677 Orfu, Dollár utca 13.), képviseletében
Dr. Várnai József ügyvezető, úgyis mint háziorvos, mint a személyes ellátásra kötelezett
orvos, a praxisjog jogosultja,
(a továbbiakban: megbízott)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. A megbízók jelen szerződés aláírásával megbízzák a megbízottat Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint
az egészségügyről szóló 1997. évi CL1V. törvény 152. §-a alapján Sásd város, Felsőegerszeg,
Meződ és Vázsnok községekre kiteijedő, 2. pontban körülírt körzetben területi ellátási
kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátásával.
2. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízók által az egészségügyi alapellátás
körzeteiről hozott hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott működési területen a
háziorvosi alapellátás feladatait folyamatosan, saját felelősségére ellátja, illetve azok
ellátásáról maga gondoskodik. Tevékenységét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 43/1999.(111.3.) Kormányrendelet és a 4/2000.(11.25.)
EÜM rendelet, valamint a mindenkor hatályos jogszabályoknak és szakmai előírásoknak
megfelelően végzi.
3. A megbízók hozzájárulnak ahhoz, hogy a megbízott a háziorvosi alapellátás körén kívül
végzett és díjazott más, hatályos jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi
tevékenységet végezzen.
A megbízók a háziorvosi szolgálat fenntartásához rendszeres anyagi hozzájárulást biztosítani
nem tudnak, de ennek lehetőségét minden évben a költségvetés helyzetének ismeretében
megvizsgálják és döntenek az adott évre vonatkozóan a támogatás nyújtásáról.
4. Dr. Várnai József háziorvos köteles a sásdi központi ügyeletben részt venni.
5. A megbízott a háziorvosi feladatokat a 4/2000.(11.25.) EüM rendelet 6. § alapján,
szakképesítéssel rendelkező ápoló foglalkoztatásával köteles ellátni.

17.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók. Jogvita esetén a felek a megbízók székhelye szerint illetékes
bírósághoz fordulnak.
18.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.
19. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a rendelési időt tartalmazó
melléklet.
20. A szerződés függeléke:
Sásd
Város
Önkormányzata
6/2002.(VI.28.)
önkormányzati
rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 7/2002.(VI.26.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Meződ Község Önkormányzata 4/2002.(VIII.12.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátás körzeteiről
Vázsnok Község Önkormányzata 5/2002. (VI.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátás körzeteiről
Sásd, 2019. október 1.

Rabb Győzőné
polgármester

Merk Zsolt
polgármester

Megbízott nevében
Dr. Várnai József ügyvezető

Papp Magdolna
polgármester

Gombár József
polgármester

