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118/2020. (X1.27 ) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi Rönetfeladatainak ellátásáról

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 478/2020 (X1.03.)
Kormányrendelet 1. §-ában foglaltakra tekintettel, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXlll. töruény 5. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat teljesítése érdekében az
alábbi döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a balassagyarmati 4. szám(l felnőtt háziorvosi körzet
feladatainak ellátásáról a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szeruezet (székhely: 2660
Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 50,; adószám: 1545019*2-12; törzskönyvi azonosító szám:
450197; képviselő: Gaál Dénes intézményvezetó) útján kíván gondoskodni.

2.) Utasítom a Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó Szeruezet intézményvezetőjét, hogy
2021. január 1-jétöl a balassagyarmati 4, számú felnött háziorvosi körzethez tartozó otvosi praxis
betöltéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig a SICK S/NUS Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társasággal (cgj.: 12 06 005855; székhely: 2660 Balassagyarmat, Móra Ferenc utca 23.,
stat. számjele: 22532428-8690-117-12, adószáma: 22532428-2-12., képviselö: dr. Kenéz Katalin)
kössön határozott idejú megbízási szerzödést ezen körzet háziorvositeendóinek végzésére, azzal,
hogy a társaság a feladatait dr. Kenéz Katalin háziotvos (szül. név: Kenéz Katalin; szül.: 1978.;
a.n.: Varga Katalin; lakcíme: 2694 Cserháthaláp, Fő út 70.) személyes közreműködésével végezze.

Utasítom továbbá a Balassagyarmati Gazdaságl és Műszaki Ellátó Szeruezet intézményvezetöjét,
hogy 2021 január 1-jétöl a balassagyarmati 4. számú felnőtt házioruosi körzethez taftozó orvosi
praxis betöltéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig Vártok Szilvia (szül.: 1992.; an.:
Lukáts Zsuzsanna) 2645Nagyoroszi, Ady E. u. 20. szám alattilakossal /éíesíísen határozott idejű
egészségügyi szolgálati jogviszonyt ezen körzet asszlszfensi teendöinek végzésére.

Felkérem az intézményvezetöt, hogy gondoskodjon a szúkséges szerzódések elökészítéséról és
a háziorvosi ellátás zavaftalan működéséhez szükséges egyéb intézkedések megtételéról.

Határidő: 2020. december 04.
Felelös: Gaál Dénes intézményvezető
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