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,,\ndó Zoitárrné kepr iselil
Bacs(l Attila képvi selil
Ötvijs B:la képl-ise ló
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Sitrlon Ltirálltnc{ kópr iscl(l

összesetl 6 íii képr iselii

Tár crlnraradását előrc tretrl.jelcztc. l)r. 'i-átrai Cil r_rla képr iseló

Tanácskozási ioggal meghíl,tltt és megielent:

az r"ilés egész iclőtartarlár,a

kol,ácsné szalai krisztina alieg} ző. kirendeltség-r,ezető
Dr. Sil,ák József h/tzitlrr os

Simon Ottó polgármester: Kijszönti a nrcgjclcnteket. A .jelenléti ír alapján megállapítja.
hogr az iilés határozatképes. rnilel a 7lij kepl isciil köztil 6 fii jelen van. í91 azt tnegrrvitla.

.Jal,aslatot 1,esz az iiles nirpirenc,li pontjaira. l-tleIrct a képliselő-testtilet tagiai eg1,lrarrgúllag" a
rlreglrir tjr ai nregegl cztien az aiiibbriak szcritli tblacin:rk el.

Napirend

1. Feladat-ellátási szerződés megkötése önkormánl,zati egészségügl,i alapellátás
ellátásáróI

2. Indítr,án1,ok, javasIattrk



l. Feladat-ellátási szerződés megkötése tinkormánl zati egészségügl,i alapellátás
ellátásáról

Simon Ottó polgármester: Felkéri I)r. Sirák.lilzse l'lriiziorlclst. rijliderl isrrlertesse a

l,cricikíi tili testiileti tiiés ijsszelrír ásárrak az tlkát

Dr. Sir,ák ,Iózsef házio11,os: Szeretettel kösz(jrlt rllirltlerrkit. Az Országtls Egészségbiztosítási
Pétlztár kiírt eg1 pálliizatot tartósirn betöltetlcn hiiziorrtlsi prarisok betöltésére. atnelret-t
siKeresell pálrázott. -\ sikeres piillázati elbírlrslrrtii rllílit lréten. telefbnon kapott értesítést.
.\ szerzódés ]015..jaIlr,rár 1-én leprle életbe. atllclr a Sir,ák Bt és a lzsótálvaiNagvközsegi
()rrktlrrlránr zat között.jörrrre létre. .Telerrleu a praris tarlós helr,ettesítéssel l an betcjltl e.

Andó Zoltánné képviselő: A j. tllclalorr a 5,j 1ltltltban az eszközijk rrr,ilráIltartásarcil a
Ilreglél,ií \,ag\ az ezttttitr beszerzett eszközökrtjl l,e1l rlrillálltartást lezetni'.)

Kor,ácsné Szalai Krisztina alje5,ző: 'lerlrrészetesetr nrind a kettőről az útjoruran beszerzett és
a rrreglér,cj eszközökrtjl is.

Andó Zoltánné képviselő: A 6,3-as potltball a ilcllettesítő orrosokrrál t-g\ \,ag\ két lőt kell
nregjelölrTi'/

Sil,ák .Iózsef háziorvtls: Ket fij ttlegtlel ezése sztikséges. Ha esetlcg akadál1,oztat\ it val-} az
cgr ik orr os úrg1 a r-nirscldik szetrrr-11l gt,ltlc,losktltlik a szakszeríi helr ettesítésről.

Kor,ácsné Szalai Krisztina aljegl,ző: Kiegcszíicrli kír,ánja azzal. hogl,a rrrűködési engedéllt
a ÁXTSZ biztosítia a Doktot L_'r rcszére. tchat a fciadat-ellátási szerződés nlegkötésc az
ónkorlnárryzaítal az e lsij lépés a 1lraxis betijltcsci,c.

Patri Istrán képviselő: .\ nlcglt{r,ij szerz(jclcst Ilct-tl lelret rr-ieghosszabbitarli. rniért kell úri

szerziiclést kijtni']

Kor.ácsné Szalai Krisztina aljegl,ző: Izsótirllilrr több mirrt 5 ére lrellettesítő on-oskétrt
rnL'iködik a körzet. azaz\alr eg) iires praris. atlli helrettesítéssel l,arr ellátla. A lakosságez1
lrctrr érzékeli. nlil,el abbarl a szerencsés hclrzctbcIl van a község. hog1 rrrinden nap van
ret-iclelés.

\ hell,cttesítési szerzciclés hatállát reszti [rj szclzilclés rnegkötésekor. azaz ]015. jarruár 1-t(i1

liilandtl tlrl ossal betöltött praxiskr,itlt tbl1 tatóilrla az ellátás.

Dr. Tátrai Gl,ula képl,iselő megérkezett a rcnclkír,üli testületi ülésre 15 óra 25 perckor,
íg1, a jelenlél,ő képviselők száma 6 íóről 7 íőre nródosult.

Simon Lórántné kép.r,iselő: A 7.] pontball lblsorillt szerződés megszúitiésérrek a lehetőségeit
1átjirk.3 /._l pontban peclig az tllrasható. hogr a szerződés 20l8. decenlber 31-ig t'elmtlridással
tlenl sziinletlrettj nreg. Kérclése a kiil,etkezó. ttctll cllentrnondásos ez a két pont']

Kor,ácsné Szalai Krisztina aljegy,ző: A pálrlrzat beadó.jának vállalnia kellett. irog1 betölti a

;lraxist tnininttt-t-t -t ér.,ig. Dokttlr [1r,kérésc roit. l-iogv a -{ ér,es garalrcia az önkornánl,zat



részéről is leglen rleg. milel ha -} ércrr belLil lrlrrrrli iIlclokkal rnegszúitlik a praris a pállázatorl
Irvert ]etclepedési tárnogatást al, OL,P 1eicl kötclcs r isszaílzetni.

Simon Ottó polgármester: A ].3-as pontbarl icr ij rerrclelési időt.javasoija tleghosszabbítaIli.

Sir,ák Jtizsef házitlr.,os: Ciarantálja. ho3) ila il betcgfbrgalolll úgl kír ánja, anri
általáriosságban csak alkalrnankent .jelentkczii,. rlleghclsszabbítja az aktrrális rendelési idót.
Nenl nlarad ellátatlanLrl beteg. ahtlgv ecldig settl tllaraclt.

Dr. Tátrai Gl,ula képviselő: Szenlélres tapasztalatrr. réIenrérlre szcrint a rendelési id(j
rclatil,clolog. rrlilel ha a beteglbrgaltit,tl t-llcgkírlrtlia. az orvos nreghosszabbitia a renclelési
id(it. eilátj a betegct.
.lellen-rzően a rendelési iclő netll lartalrrlaz,z,a a rerltic]kczésre állási idijt. amelr a r-ninclelltlapi és
az alkalnrarrkénti házi betegellátásokat ioglal.ia tllagábii.
\etn tánrogatja a javaslatot. hogr 1 -] órár ai nlcgrlilr eljtik a rendelési idót.

Sil,ák József házion,os: A .jelen állaptlt }zcfil]t. a háziclrvosnak ir rendelési iclórr túl
készenlétet ke]] biztosítatlia rcggc1 7 tirátci] a t,cltciciclsi iclő kezdetéig. r,alarnint délLrtíln a 17

..lráig kezdcjdij |igl cleti szolgáiati ellátásig. ,+ liészerrléti időben c-l kell látlli itzokat a

betegeket. akik nerrl tudrlak rlleujeletlrlr az tllltlsi rerldelőben rerrdelési időben. és s|irgős
bctegellátást igérrrelrlek. Hzt bárIlogiatl is szltItltll.juk napi 10 órás nlutlkariszcln1l.jelerrt,

Simon Ottó polgármester: Jarasolja a délr,rtálri rerrdelési időt. rnirel a llem hellben do]_gozclk

trelrl érnek vissza a telepr,ilésr"e 15 órára.

Sir,ák József háziorr os: Netrl gotlcicll.ja. hogr effe llag\ i_9énl letlne. aki ecldig is cl akalt
jönrli a reridelóbe megoldotta. aki eIlátásra sztlt,itil tlettr tttaradt eIlátatlaiir-rl.
.\ problérrra alapretiictl a körti_réklirrkörr. lrtlgr a 8 háziclrvclsi prarisból -5 betöltetlen. atni azt

.jeletlti. hogr nincs a tertileten lritziorl,tls trrintlctl rlap csak heti ]-3 alkalonlrtlal. Az tiglelcttlek
rr;uszáj ellátrria az ebbcn a körzctckben í'elnleriilil bctcglbrgalnrat is.

Dr. Tátrai Gl,ula képl,iselő:,\ nreghibásoclásból. esetleg elemi kárból adódó helrreállítási
költségeket kirlek ke11 l-edeznie']

Kor,ácsné Szalai Krisztina aljeg1ző: .\ tttla.lcltlnosrlak kötelessége l,agronbiztosítást kötnie.
ternlészetesen az_ ötlkorlrlállr zat rerrdelkczlii is l agvonbiztosítással a7, ingatlanra. .\
rllunkáltatónak ltell kötnic a clolgoztiira ós a rll[iszerekre eírr,éb biztosítást.

Simrrn Ottó polgármester: Ha tliltcs több k,-irclr,is..iaraslat. kéri a képriselő-testületet. hog}

szal.,az,zanak.

.\ szar azásbar-r 7 képr iselij vcsz részt.

lzsófalva }iagl,községi Önkormánvzat Kópr iselő-testülete 6 igen szar azattal és l
tartózkodáss al, ellen s zal, azat nélkül az al:i b b i h atá rrrzato t hozza:



Izs ó falv a Na gl,községi Önko rm ánl, zat Képvis eIő-
testületének

7312011. (XII. 3.; határozata
ltiiziorr osi praris működtetésére kötendő
Fcladirt-ellátási Szerződés elfogadásáról

lzstitali a \.iur kiiz>cc1 ()llkt)l]1lá1l\ zat Kepl isei,-l-

iestillctc ](ii_i jarllilit, 1-ttil az cddig üres. taltósal-i
betijltetlcrl |lclr ettesítés,,e 1 ellátott lráziorr osi prarist
Dr,, Sir.1l, .irl..,:ü]-tSii:ik Bt.l l;illalkozó háziorlos áital
kíi ánja tllLLkijt]tcttli.

A pril.ri: rllLl],ijdtetésere Feladat-ellátási Szerződést köt
]0]_i. .jllrlli.iI 1. rlap.játtil. me1) e határozat nlellékletcrt
képczr.

l

F elhatalr-llazza a poluármestert
Szcrzori,-,> "Ll.r i t li>út,l.

Határidő: azonllal
Felelős : ptl l uiirnlester

F eladat-ellátási

Simon Ottó polgármester: K.iri a képl i:citl

jelerrleg hatállban 1ér (j lrelr cttesítési szerzódést

A szar azásbari 7 képr iselő l,esz részt.

lzsóí'alr a §ag1 községi Ön|iornritnr zai Ét.ti;r ise ló-testülete
t!lenszal tzirt és tartrizk,.ldás nélkül az tl:íbbi hatiirozatclt hotta:

tcstLiletet. 1rozzanak arrcil dörltést. htlcr

hatálr otl kír til kíl árrták lrely,ezni.

igen szar azattal.

Izsóíalr a \ap1 községi Önkormánr zat Képr iselcr-

testületenek
7 1l201]. (XII. 3,) határozata

háziorr osi praris tartós heh ettesítésere kötött
szerződés megszüntetéséról

Izsót'alr a \agl községi Önkornránl zat Kepr iselo-
testiilete ]()1-1. december 31 . napjál a1 a 1-ráziorr osi
pt,aris tafitrs ilellettesítésére kötött szerzodését közös
l-}lege s\ eztlsse i tlregsztinteti.



Felhíl ja a polr:át,nestert. hog\- a
()EP-et.

Határidő: tlecertlber 31 .

Felelős: 1lo l gár,tllester

döntésró1 értesítsc az

i olt. polgárlllcSte 1, rllcgköszörri a megjeletlcist. az iilést 16 tjra 3()\,1iLrtán több 1rozzász(llás tretrr

pcrckol bezár,ja.

l^ \c\p
imon Ottó

ptllgármester
Dr. Sallai Árpád címzetes íojeg,vző

megbízásából és távollétében
,/' l 1 |^ t l/a t-)>,!'r>a-L,au' 

^ 
_,ü nr*^ ű,1 v^ |

Kovác§né Szb'láiXiis ztiia''
aljegy ző. kirendeltsé g-v ezető


