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J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 4. napján 1600 órakor 
megtartott rendkívüli zárt üléséről. 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 
 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 
Horváth Tamás  alpolgármester 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Hantos Péter képviselő 
Kardos Zoltán képviselő 
Kánai Gergely képviselő 
Murinainé Murár Emília képviselő 
Puskás Imre képviselő 
 
Meghívottak: 
Bukodi Károly polgármester 
Dr. Molnár Csaba jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 

2. Tárgy: A háziorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről és az azzal kapcsolatos 
döntések meghozataláról 

 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
90/2019. (IV. 4.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.)  az Ócsa Város Önkormányzata és a Dr. Kocsis és Társa Háziorvosi, Foglalkozás-
egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság között háziorvosi feladatok ellátása tárgyában 
2010. november 25. napi hatállyal határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződést 
2019. június 1. napi hatállyal közös megegyezéssel megszünteti és Dr. Kocsis János 
háziorvos idős korára és megromlott egészségi állapotára tekintettel a feladat-ellátási 
szerződés 5. pontjában foglalt 6 havi felmondási időről lemond. 

2.)  felhatalmazza a Polgármestert a napirend mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

91/2019. (IV. 4.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. 2019. június 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra megbízza a Dr. Beregi 
Katalin Egészségügyi Szolgáltató Bt.-t (képviseletében Dr. Beregi Katalin) az I. számú 
háziorvosi körzet működtetése tárgyában a praxisjog helyettesítésére, az ügyeletben való 
részvételre, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a körzetbe praxisjog jogosult lép, a 
szerződés a felek között megszűnik. A megbízási díj: 75.000 Ft/nap, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzata a 2019. évi NEAK finanszírozás terhére biztosítja. A helyettes 
helyettesítését Dr. Inczeffy Zsolt és Dr. Gallai Zoltán háziorvosok látják el.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a napirend mellékleteként csatolt megbízási szerződés, 
aláírására és a szükséges adminisztrációs feladatok ellátására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.) ----, 2.) polgármester 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

92/2019. (IV. 4.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 1. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra - azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az I. számú körzetbe praxisjog 
jogosult lép, a szerződés a felek között megszűnik – megbízza Csömöri Anitát az I. számú 
háziorvosi körzethez kapcsolódó ápolónői/asszisztensi feladatok ellátásával. A megbízási díj: 
bruttó 315.000,- Ft, ezen felül havi 20.000,- Ft költségtérítést állapít meg, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzata a 2019. évi NEAK finanszírozás terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

93/2019. (IV. 4.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 2019. június 1. napjától kezdődő hatállyal finanszírozási szerződést köt a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel a helyettesített I. számú háziorvosi körzet 
finanszírozására vonatkozóan. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a napirend mellékleteként csatolt megbízási szerződés, 
valamint a NEAK-kal kötendő finanszírozási szerződés aláírására és a szükséges 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

 



3 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)----, 2.) polgármester 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

94/2019. (IV. 4.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Dr. Kocsis és Társa Háziorvosi, Foglalkozás-egészségügyi és Szolgáltató 
Betéti Társaság kizárólagos tulajdonában lévő - a mellékelten csatolt leltár szerinti - orvosi 
eszközöket, berendezéseket a megjelölt vételáron nem kívánja megvásárolni. 

2.) úgy dönt, hogy a háziorvosi alapellátás helyettesítéséhez feltétlenül szükséges eszközökről 
forgalmazótól árajánlatot kér be, és annak ismeretében az eszközök beszerzésének 
tárgyában a soron következő ülésen dönt.  

3.) felkéri a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti árajánlatok beszerzésére. 
 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2019. április 24. 
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester 
 
 
 
A napirend megtárgyalást követően a polgármester az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly           dr. Molnár Csaba 
             polgármester            jegyző 


