ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/57-11/2021

MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 15-én (csütörtökön)

16 óra 10 perckor
kezdődő rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Napirendi pontok:
1) Úrkút SK támogatása
Előterjesztő: polgármester
2) A "KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft. feladatellátási szerződésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2021. július 12.
Fülöp Zoltánné
polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
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Szám: URK/57-11/2021

1. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉ S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 15-i ülésére
Tárgy: Úrkút SK támogatása pályázati önrészhez
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkút SK idén 624 000,- forint bérleti díjat a sportpálya, 2 056 000,- forint bérleti díjat pedig a
sportcsarnok használata után fizetett meg.
A Sportkört minden évben 2 millió forint összeggel támogatja saját forrásból az önkormányzat, melyen
felül a befolyó bérleti díjat fekteti vissza a Sportkör működésébe, melyből fedezni tudják az utánpótlás
és a felnőtt csapat működtetését.
Az egyesület közhasznú tevékenysége mellett vállalta a sportcsarnok gondnoki feladatait is.
A Sportkör kiadásaira tekintettel javaslom, hogy az önkormányzat a költségvetésben tervezett 500 000,forint, illetve további 2 500 000,- Ft, összesen 3 000 000,- Ft összeggel támogassa az egyesület
működését.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Úrkút, 2021. július 12.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút SK-t
1. a költségvetés K511 Úrkút SK támogatása sor terhére 500 000,- Ft,
2. a költségvetés tulajdonosi bevételek terhére 2 500 000,- Ft
összegben támogatja.
3. utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2. pont szerinti támogatási szerződés elkészítéséről gondoskodjon,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2021. július 31.
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2. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 15-i ülésére
Tárgy: A "KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft. feladatellátási szerződésének módosítása
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a
magasabb szintű egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében a háziorvosok szakmai együttműködési
formát – egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség vagy praxisközösségi konzorcium –
választhatnak.
Dr. Balogh Emil háziorvos a "KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft. képviseletében jelezte
az önkormányzat felé, hogy más egészségügyi szolgáltatókkal a praxisközösségi konzorciumi
együttműködést szeretnék megvalósítani.
A szakmai együttműködés keretében az egészségügyi szolgáltató kötelezettségeit a Rendelet részletei,
mely érinti a rendelési időt, ugyanis a szolgáltatónak legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne
legalább 4 óra prevenciós rendeléssel kell vállalnia, amihez a feladatellátási szerződést szükséges
módosítani.
Jelenleg 18 óra a rendelési ideje a „Kheiron” Kft-nek, így a módosítást követően magasabb óraszámban
látná el a feladatát, azzal, hogy abból 5 óra prevenciós kezelés lenne, mely ugyanúgy a lakosság érdekét
szolgálná.
Fentiek alapján javaslom, hogy a "KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft. kötött
feladatellátási szerződés a melléklet szerinti tartalommal módosításra kerüljön.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2021. július 12.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. egyetért, hogy a "KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft. feladatellátási szerződése a
melléklet szerinti tartalommal módosításra kerüljön,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződésmódosítást aláírja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
módosítás
amely létrejött egyrészről
Úrkút Község Önkormányzata (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. törzsszám: 734192 adószám:
15734192-2-19 képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester) mint egészségügyi alapellátásra kötelezett (a
továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
a "KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft. (székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos utca
u. 28., Cg. 19-09-501977, adószám: 11332877-1-19; képviseli: dr. Balogh Emil ügyvezető), mint
Működtető (a továbbiakban: Működtető) között:
1. Felek rögzítik, hogy feladatellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek Úrkút község
teljes közigazgatási területére kiterjedő háziorvosi körzet vonatkozásában az Önkormányzatnak a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja
szerint, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és
d) pontjaiban foglalt feladatok ellátására.
2. Felek egyező akarattal, tekintettel a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
vonatkozó előírásaira, a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
3. A Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A rendelés időtartama (heti 20 óra) az alábbiak szerint:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
13.00-17.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

A fenti rendelés időből prevenciós rendelés (heti 5 óra) az alábbiak szerint:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

11.00 – 12.00
08.00 – 09.00
16.00-17.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

„
4. A Szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.
5. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak rendezése peren kívül
nem vezet eredményre – hatáskörtől függően az Ajkai Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék
illetékes.
6. Felek jelen feladatellátási szerződést – mely 5 mindenben megegyező példányban készült - elolvasták,
az abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Úrkút, 2021. július …
………………………………
Úrkút Község Önkormányzat
Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester

………………………………
„Kheiron” Kft
Dr. Balogh Emil ügyvezető

