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Tárgy: IV. sz. felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése 

 
Tisztelt Képviselı – testület!  

 
A május havi képviselı-testületi üléseken döntöttek a IV. számú felnıtt háziorvosi körzet 
mőködtetésével kapcsolatosan. Ilyen döntés volt többek között, hogy Dr. Puskás György 
háziorvossal és Dr. Puskás Györgyné (Slezák Erzsébet) nejével bérleti szerzıdést köt a 
tulajdonukat képezı 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 1. szám alatti háziorvosi rendelı és tárgyi 
eszközeinek használatára a Bérleti szerzıdésben szereplı adattartalommal. Továbbá, hogy 
Doktor Úr kérelmére 700.000,- Ft összegő visszatérítendı pénzügyi támogatást biztosít a 
2013. június havi IV. számú felnıtt háziorvosi körzet helyettesítési díjának és a körzeti 
ápolónı bér- és járulékainak kifizetéshez. Ez utóbbi döntésrıl értesülve Dr. Puskás György 
nem kívánt élni a támogatási szerzıdés nyújtotta lehetıséggel. 
A Bérleti szerzıdés 2013. május 22-én aláírásra került. 2013. június 7-én Doktor Úr 
kijelentette, hogy mégsem kívánja bérbe adni rendelıjét, nyugdíjas éveit meghitt 
nyugalomban szeretné tölteni. 
Így a Széchenyi u. 9. szám alatti (volt Dr. Patka Lenke háziorvos rendelıje) helyiség újbóli 
rendelıvé történı kialakításának lehetıségét mérlegelve, terjesztem a Tisztelt Képviselı-
testület elé Dr. Puskás György ajánlatát, mely a rendelı felszereléséhez szükséges bútorok, 
illetve eszközök eladását tartalmazza 1.000.000,-Ft-os eladási árral. Az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESzCsM rendelet szabályozza a felnıtt háziorvosi ellátás személyi és tárgyi (rendelı helyiség 
és eszközei általános felszerelése) minimum feltételeit. A Doktor Úrtól megkapott listát 
áttanulmányozva elmondható, hogy többségében tartalmazza a minimum feltételeket, csak 
egy magasságmérıt szükséges pótolni kb. 20.000Ft értékben, valamint természetesen az 
egyszerhasználatos eszközöket szükséges beszerezni, amennyiben a Tisztelt Képviselı-
testület a felajánlott tárgyi eszközök megvásárlása mellett dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy elıterjesztésem megtárgyalni és a rendelı 
mőködtetéséhez szükséges eszközök vásárlásáról dönteni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
____/2013. (VI. 13.) Kt. határozat 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Puskás György 
egyéni vállalkozó háziorvos által felajánlott, a IV. számú felnıtt háziorvosi körzet 
mőködtetéséhez szükséges eszközöket 1.000.000,-Ft-os összegért megvásárolja, amelyet a 
Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartalék elıirányzat 
terhére biztosít. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az Adásvételi szerzıdés aláírására. 
        
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
Dévaványa, 2013. június 11. Szarka Andrea 
 igazgatási irodavezetı 


