ELŐTERJESZTÉS
a
Képviselő-testület 2016. március 24- i ülésére
Előterjesztés megállapodás megkötéséről a terhes-tanácsadás szakorvosi felügyeletére
Jánoshalma Város Önkormányzat a 18/2013.(I.24.)Kt.sz. határozatával döntést hozott a
terhes-tanácsadás szakorvosi felügyeletének végzésére Dr. Kishonti Attila szülész-nőgyógyász
szakorvossal, mely megállapodás 2009. január 30. napján került megkötésre határozatlan
időre.
A doktor úr kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy egyéni vállalkozóként szeretné
számlázni az anya-, gyermek- és csecsemővédelem orvosi feladatainak ellátásáért járó
17.100,-Ft/hó díjat.
Az ellátásban, valamint a szerződés más részeiben változás nem történik.
A korábbi szerződés hatályon kívül helyeződik.
A szerződésben pirossal kerültek beírásra a változtatott részek.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület
elé elfogadásra.
Határozati javaslat
Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a terhes-tanácsadás
szakorvosi felügyeletének végzésére, határozatlan időre Dr. Kishonti Attila
szülész-nőgyógyász szakorvossal kötendő szerződést a melléklet szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a háziorvost
értesítse, és a szerződést írja alá.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2016. március 17.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Malustyik Béla sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

MEGÁLLAPODÁS
Szerződés száma: KA/AGYCS/2016/03/24
amely létrejött egyrészről
Jánoshalma Város Önkormányzata - 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.- képviselője: Czeller
Zoltán polgármester, mint Megbízó,

másrészről
Dr. Kishonti Attila Pál egyéni vállalkozó – (szül.: Kishonti Attila, an.: Pajdusák Mária,
Született: Baja, 1942.09.25.) 6440 Jánoshalma, Kölcsey F. u. 14. szám alatti lakos,
Nyilvántartási szám: 50215151, Adószám: 71374156-1-23,) , mint Megbízott, (továbbiakban
együttesen: Felek)
között, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem orvosi feladatainak biztosítására, - alulírott
helyen és időpontban az alábbi feltételek mellett.
1. A megbízó üzemeltetésében áll a Jánoshalma, Petőfi Sándor u. 1. sz. alatt lévő anya-,
gyermek- és csecsemővédelmi rendelő.
2. A megbízó megbízza Dr. Kishonti Attila szülész-nőgyógyász szakorvost 2016. március 1.
napjától kezdődően határozatlan időre a terhes-tanácsadás szakorvosi felügyeletének
végzésére.
3. Megbízott kijelenti, hogy a terhes-tanácsadás szakorvosi tevékenység végzéséhez
szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik.
4. A felek megállapodnak abban, hogy megbízott tevékenységét heti 4 órában végzi.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 10-12 óra között
5. A megbízott díjazása: 17.100,- Ft/hó, amelyet a megbízó a házipénztárból a megbízott
által benyújtott számla alapján fizet ki.
6. Jelen megbízási jogviszonyt bármelyik fél 30 napos felmondási idővel felmondhatja.
7. Az egészségügyi szolgáltatás működését meghatározó törvény, jogszabály módosítása;
működtető felettes szerv döntése esetén jelen megállapodás felülvizsgálatra kerül.
8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
9. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták. Egyben a tárgyban 2009. január 30. napján kötött korábbi megállapodás hatályát
veszti.
Jánoshalma, 2016. március 9.
Jánoshalma Város Önkormányzat
Czeller Zoltán polgármester
Megbízó

Dr. Kishonti Attila Pál
egyéni vállalkozó
Megbízott

Jogilag ellenjegyezem:
Pénzügyileg ellenjegyezem:
Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző

Tóth Erika
pénzügyi osztályvezető
2016.03.09.

