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BALÁ SSA GYARMAT VÁROS ÓN XOaUÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNeX

85/2021.(lV.30.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 1. számu házi gyermekorvosi ktilrzet

feladatel látási szerz désének m ódosításáról

A katasztrÓfavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes tóruények módosításáról szóló 2011. évi
OaVm. bruény 46. (4) bekezdésében kapott hatáskórómben eljárua, a veszéIyhelyzet
kihirdetésér l és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérőt szótó 27/2021.(1.29.) Korm.
rendelet alaPján, a balassagyarmati 1. számú házi gyermekoruosi kórzet etlátására Dr. Bevelagva
Gabriela gyermekoruossal 2018. június 29. napján megkótótt határozatlan idej feladatettálási
szerz dést - tekintettel a praxiskózósségekr lszóló 53/2021.(l1.9.) Korm. rendeletre - a határozat
mellékletében szerepl tartalommal módosítom.

Felkérem a Jegyz t, hogy gondoskodjon a dóntésb l fakadó egyéb szíikséges intézkedések
megtételér l.

Határidő:
Felelós:

2021. május 15,
Dr. Varga Andrea jegyző



FELADAT_ELLÁIÁs t szunzőptÉ s uóp o s írÁs e
nÁzl GyERMEKoRvosI FELADAToK ELLÁTÁsÁnn

mely létrejott eryrészr l Balassagyarmat Város Önkorm ányzata (székhely: 2660
Balassa gyarmat, Rákóczi fejedelem t 12; képviseli: Csach Gábor polgármester;
bat*számlaszám: 10402771-00029189-00000007; adószárn: 15735272-2-12; tórzsszám:
735276) mint MegPizó,

mástészr l Dr. Bevelagrza Gabriela egyéni váll alkoz házi gyermekorvos (sztiletett:
Petrozsény, Románia, 1978. 08. 24., anyja neve: Grozav Eugenia; lakik: 2660
Balassa warnrat, Széchenyi utca 1.; orvosi nyilvántartás i szárna: A/ 68596) kózótt házi
gyermekorvosi feladatok el|átásfua alulírott helyen és id ben az alábbi feltételek
mellett:

1) Aszerz d felek eI zményként rógzítik,hogy 2018.jrlnius 29.napjánhatátozatlan
idejíifeladateilatasi szerz dést kotottek a Megbízókótelez enellátandó íeladatát
képez házi gyermekorvosi tertileti ellátásra vonatkozóan a balassagyarmati ]..

szárníházi gyermekorvosi k rzetre kiterjed en. A Megbizott- a jelenleg hatályos
jogszabályok alapján - az ónálló orvosi tevékenységr l szóI 2000. évi II. t rvény,
az anruak végrehqtásatól szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a
háziorvosi,házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységr 1 sz I 4/2000. (II. 25.)
EtiM rendeletben foglaltak szerint látlael tevékenységét, melyek megh atátozzák a
tertileti ellátási kotelezettséggel rendelkez házi gyermekorvos feladatait mind a
gyÓgyít , d kozegészségngyi-, d járványngyi prevenciós tevékenységek, mind a
dokumentációs tevékenységek vonatko zásában

2) A fentiekben megjelolt feladatellátási szetz dés 3. pontja tartalm azza az'!,. számtt
házi gyermekorvosi korzet rendelési idejét, melyet a szerz d felek _ tekintettel a
Praxiskozosségekról szóló 53/202L (II. 9.) Korm. rendeletre - e szetz dés keretei
kozott az alábbiak szerint módosítják:

,,A Háziotvos munkaideje heti 40 ra, amely id alatt munkanaponklnt 8 órában - beleértae
a rendelési id t és a tanácsadás idejét is - folyamatos ellátást ny jt az t aálasztó biztosítottak
szám ra, ide nem értae a l<eresóképtelenség, a hiaatalos taaollét, illetae a szabadság miatt
sz kségessé uáló helyettesítés eseteit. A Háziorrlos heti munkaidejéb 1legatább 20 ó}ában -
melYbÓI legalább 4 Óra pret)enciós rendelés - a Megbízó által használatába adott oruosi
rendelóben aZ egészségi állapot meg rzése, a betegségek megel zése és gyógyítása celjáb l
rendelést biztosít az 1,, szám házi gyermekoraosi kcirzetben az atábbiak iiriit,

Ellátott feladat Rendelés ideie Rendelés helue

Házi gaeímekoruosi
ellátás
(Balassagyarmat)

Hétfo: 8.00 - 12,00
Kedd: 14.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 11.00
Cstitcirtrjk: 8.00 - 11.00

14.00 _ 16,00

2660 Balassagyarmat,
Rák1czi fejedelem t 23.



Péntek: 8,00 - 11.00

preaenciós rendelés
(Balassaglarmat)

Kedd: 10.00 - 13.30 2660 Balassagyarmat,
Madách utca 3.

Házi gyertnekoruosi
elldtds (Patuarc)

páros héten
Szerda: 11,30 - 12,30

2668 Patuarc, Gyarmati utca
48.

preaenciós rendelés
(Pataarc)

páros héten
Szerda: 12.30 - 13.30

2668 Patuarc, Gyarmati utca
48.

3) A megbízási szerz dés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak. A módosított szerz dés valamennyi Íél álta|i
aláirás napján Iép hatályba.

4) E szerzódésmódosítást a felek elolvasás és értelme zés után, mint akaratukkal
mindenben megegyez t helybenhagy lag aláír1ák.

Balassa gyarrnat, 2021..* .*. . 1*
dr. Bevelagva Gabriela e,v,

Sz hely 2660 Ba|aJsagvarmal Szechenvr u 1,

r nery 2600 Balassacvarmal Rahcczr u 23, 
1
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