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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2015. (IV. 29.) számú
határozata
közreműködői megállapodás kiegészítésének jóváhagyásáról
(Kemencés Ház Kft (Dr. Gál Róza) -Újfehértó Város Önkormányzata)

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ az Újfehértó Város Önkormányzata és a Kemencés Ház KFT (közreműködő orvos: Dr.
Gál Róza, orvosi nyilvántartási száma: 43583; székhelye: 4032 Debrecen, Akadémia u. 86
sz.) között 2014. március 27. napján kötött közreműködői szerződés kiegészítését - mely
kiegészítés a Dr. Bélteki Béla háziorvos ügyeleti feladatainak ellátásában történő részvétel
miatt szükséges -a melléklet szerint jóváhagyja.
2./ az ügyeleti szolgálat ellátásáért járó díj fedezetét az önkormányzat mindenkori
költségvetésében biztosítja.
3./ felhatalmazza a polgármestert a közreműködői szerződés kiegészítésének aláírása.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Nagy Sándor
polgármester

A határozatról értesül:
1./ Dr. Gál Róza
2./ Polgármesteri Hivatal (Gazdasági Osztály, Pénzügyi Osztály)
3./ Irattár

Dr. Szűcs Andrea
jegyző

Melléklet a 75/2015. (IV. 29.) számú határozathoz
KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

mely létrejött – egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244, Újfehértó
Szent István út 10; adószáma: 15732475-2-15; törzskönyvi azonosító szám: 732473; KSH
szám: 15732475-8411-321-15) képviseli: Nagy Sándor polgármester) mint közreműködést
igénybe vevő szolgáltató (a továbbiakban: Közreműködést igénybe vevő),
másrészről a Kemencés Ház Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Akadémia utca 86., adószám:
14950348-2-09, cégjegyzékszám: Cg.09-09-017787, statisztikai számjel: 14950348-5520113-09, képviseli: Dr. Gál Róza ügyvezető
közreműködő orvos: Dr. Gál Róza
orvosi pecsétszám:
mint közreműködő (a továbbiakban: Közreműködő),
(együtt: felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy közöttük az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló többször módosított
96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 12. §-a alapján közreműködői szerződés jött létre 2014.
március 27. napján, melyben a Közreműködő kötelezettséget vállalt arra, hogy a
Közreműködést igénybe vevő háziorvosi központi ügyeleti munkájában ellátja az orvosi
feladatokat.
2. Dr. Bélteki Béla jelezte Újfehértó Város Önkormányzata felé, hogy 2015. május 01.
napjától Dr. Gál Róza orvost is be kívánja vonni az ügyeleti feladatok ellátásába. Ennek
megfelelően az Újfehértó Város Önkormányzata és a Kemencés Ház Kft. között létrejött
közreműködői szerződést kiegészíteni szükséges, mely kiegészítés tartalmazza, hogy a
közreműködő melyik területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos ügyeleti feladati
ellátásában vállalja a közreműködést.
3. A felek a jelen dokumentumban meghatározottak szerint kölcsönös megegyezés alapján a
közöttük 2014. március 27. napján létrejött közreműködői szerződést az alábbi a
szerződésben 36. számon szereplő ponttal egészítik ki:
„36. A Közreműködő vállalja, hogy 2015. május 01. napjától határozatlan időre, a
jelen közreműködői szerződés alapján és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően,
Dr. Bélteki Béla területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos helyett is részt vesz az
ügyeleti feladatok ellátásban, az ügyeleti beosztás szerint.
A feladatok ellátásához szükséges hatósági eljárások lefolytatásáért, a szükséges engedélyek
beszerzéséért a Közreműködő felel.
A Közreműködést igénybe vevő az ügyeleti feladatellátást érintő változások hatáskörrel
rendelkező hatóság felé történő bejelentéséért felel.”

4. A felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú szerződéskiegészítéssel nem érintett szerződéses
rendelkezések változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. A jelen 1. számú szerződéskiegészítés 2015. május 01. napjától lép hatályba, és
határozatlan időre szól.

A felek a jelen négy példányban készült 1. számú szerződéskiegészítést, melyből kettő
példány a Közreműködést igénybe vevő Újfehértó Város Önkormányzatát, kettő példány a
Közreműködő Kemencés Ház Kft-t illet, elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt.: Újfehértó, 2015. április 30.

……………………………………
jogi ellenőrzés
Dr. Szűcs Andrea jegyző

……………………………………
pénzügyi ellenjegyzés
Kálmánchey Éva

……………………………………

……………………………………

Újfehértó Város Önkormányzata
mint Közreműködést igénybevevő
képviseletében

Kemencés Ház Kft
mint Közreműködő
képviseletében

Nagy Sándor polgármester

Dr. Gál Róza ügyvezető

P.H.
P.H.

……………………………………
Dr. Gál Róza orvos

P. H.

