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22.) Javaslat háziorvosi körzetekre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítására
Előadó: Tóth István polgármester

116/2017. (III. 29.) számú
h a t á r o z a t

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a gárdonyi házi gyermekorvosi és
háziorvosi körzetekre vonatkozó feladat-ellátási
szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: 2483
Gárdony, Szabadság utca 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 és
Zichyújfalu Község Önkormányzat (székhelye:
8112 Zichyújfalu, Kastély kert 1., Törzskönyvi
azonosító száma (PIR): 727673, KSH statisztikai
számjele: 15727677-8411-321-07, adószáma:
15727677-2-07, képviseli: Füzesiné Kolonics Ilona
polgármester), mint Egészségügyi használatot
biztosító, a
Synaxis Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye:
8000 Székesfehérvár, Trencséni u. 6.,
cégjegyzékszáma: 07-09-013762, KSH statisztikai
számjele: 14124693-8622-113-07, adószáma:
14124693-1-07, képviseletre jogosult neve:
Dr. Csáti Géza Attila ügyvezető, a praxisjoggal
rendelkező és a személyes ellátásra kötelezett orvos
egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr.
Csáti Géza Attila, orvosi nyilvántartási száma:
58983),  Egészségügyi szolgáltatóval területi ellátási
kötelezettséggel végzett gárdonyi 3. számú
háziorvosi szolgálat működtetésére létrejött
feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel –
a határozat 1. számú mellékletében szereplő
szövegezéssel – módosítja s a módosítással a
határozat 2. számú mellékletében foglalt
tartalommal egységes szerkezetbe foglalja.
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A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a
feladat-ellátási szerződés módosítását küldje meg a
Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete,
valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
részére véleményezésre, majd a véleményezési
eljárás lefolytatása után a végleges szerződés
módosítási javaslatot terjessze a Képviselő-testület
elé elfogadásra.

Felelős: Kovácsné Dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Határidő: feladat-ellátási szerződés módosítás
elküldése azonnal

feladat-ellátási szerződés módosítás
elfogadásra történő beterjesztése
véleményezési eljárást követő Képviselő-testületi
ülés

K.m.f.

Tóth István sk. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia sk.
polgármester jegyző

A kiadmány hiteléül:

Pétervári Istvánné
szervező
Gárdony, 2017. március 31.


