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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 25-én tartandó rendkívüli ülésére

Javaslat háziorvosi körzetekre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A gárdonyi 1. számú háziorvosi szolgálat orvosa Dr. Eszenyi Csaba és a gárdonyi 2. számú
háziorvosi szolgálat háziorvosa Dr. Komáromy Hedvig a mellékelt kérelmekkel fordultak a
Képviselő-testülethez.
A kialakult tapasztalatok figyelembevételével, a nyári szabadságok valamint az ügyelet
ellátásának gördülékeny lebonyolítása miatt kérik a rendelési idők módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjenek.

I. számú határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gárdonyi 1. számú háziorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról az alábbi határozatot hozta:
Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.,
Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727398, KSH statisztikai számjele: 15727392-8411-321-
07, adószáma: 15727392-2-07, képviseli: Tóth István polgármester), mint Egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv a
ESZENYI MED Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán
utca 12., cégjegyzékszáma: 07-09-016936, KSH statisztikai számjele: 14861406-8621-113-
07, adószáma: 14861406-1-07, képviseletre jogosult neve: Dr. Eszenyi Csaba Dezső
ügyvezető, a praxisjoggal rendelkező és a személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi
tevékenység során használt neve: Dr. Eszenyi Csaba Dezső, orvosi nyilvántartási száma:
57884), Egészségügyi szolgáltatóval területi ellátási kötelezettséggel végzett gárdonyi
1. számú háziorvosi szolgálat működtetésére létrejött feladat-ellátási szerződést közös
megegyezéssel – a határozat mellékletében szereplő szövegezéssel – módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: azonnal

II. számú határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gárdonyi 2. számú háziorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról az alábbi határozatot hozta:
Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.,
Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727398, KSH statisztikai számjele: 15727392-8411-321-
07, adószáma: 15727392-2-07, képviseli: Tóth István polgármester), mint Egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv a
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Komáromy és Hajduk Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 12., cégjegyzékszáma: 07-09-012389,
KSH statisztikai számjele: 13784012-8621-113-07, adószáma: 13784012-1-07, képviseletre
jogosult neve: Hajduk Péter ügyvezető, a praxisjoggal rendelkező és a személyes ellátásra
kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Komáromy Hedvig,
orvosi nyilvántartási száma: 63317), Egészségügyi szolgáltatóval területi ellátási
kötelezettséggel végzett gárdonyi 2. számú háziorvosi szolgálat működtetésére létrejött
feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel – a határozat mellékletében szereplő
szövegezéssel – módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: azonnal

Gárdony, 2019. szeptember 24.

Tóth István
polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező


