
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

13. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus hó 31. napján 
14.30 órától tartott rendkívüli üléséről. 

 
JELEN VANNAK: Csach Gábor polgármester, Huszár Péter alpolgármester, Frankó Viktória, Gyenes 

Szilárd, Győri János, Hajnal Sándor Mátyás, Münzberg Gusztáv, Reznicsek Ferencné és 
Szedlák Sándor képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
    Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 
Csach Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, a Hivatal dolgozóit, megállapítja az ülés 
határozatképességét (12 képviselőből 10 fő jelen van, Bárányné dr. Balázs Mária képviselő asszony és Dr. 
Szabó Géza képviselő úr távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek javaslata? Nincs. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
Előterjesztés a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megkötésére 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 
 
N a p i r e n d: 
 

Előterjesztés a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 
Csach Gábor polgármester köszönti Dr. Boros Anikó belgyógyász, nefrológus szakorvost. Megkérdezi, 
hogy kíván-e szóban kiegészítést fűzni a kiküldött anyaghoz? Megállapítja, hogy nem. 
Ezután röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztés tulajdonképpen ugyanolyan, 
mint amikor az előszerződést tárgyaltuk, annyi módosítással, hogy most már minden engedély megérkezett, 
megköttetett minden alku, aminek meg kellett köttetnie. Doktornő felé hadd tolmácsoljam az egész város 
örömét, hogy ily nagy csoda történt velünk, hogy rövid időn belül 2 körzetünkbe is találtunk fiatal, csinos – 
és még sorolhatnánk a jelzőket – doktornőt. Reméljük, jól fogja magát itt érezni, sokáig közöttünk marad. 
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Köszönjük szépen.  
A Képviselő-testület részéről kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatosan? Nincs. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

125/2022.(VIII.31.)  h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó  

feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott 
hatáskörében eljárva, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakra, a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi 
körzetre vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt Dr. 
Boros Anikó (orvosi bélyegző száma: 71314) belgyógyász, nefrológus szakorvossal. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a praxiskezelői jogokat gyakorló Országos 

Kórházi Főigazgatóságot a feladat-ellátási szerződés megkötéséről. 
 

Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (székhely: 2660 

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.; törzskönyvi azonosító: 450197, továbbiakban: GAMESZ) 
intézményvezetőjét, hogy a feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően készítse elő a 
balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi körzet jogszerű működéséhez szükséges engedélyek, 
valamint a finanszírozási szerződés módosítását, továbbá a feladat-ellátási szerződésben foglaltak 
teljesüléséhez szükséges egyéb intézkedéseket – beleértve Goldnerné Vártok Szilvia (működési 
nyilvántartási száma: 220169) háziorvosi asszisztens további foglalkoztatását, a tárgyi feltételek 
biztosítását is - tegye meg. 

 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: Gaál Dénes intézményvezető 

 
4.) A Képviselő-testület a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan, 

Balassagyarmat Város Polgármesterének a 118/2020. (XI. 27.) határozatával, a SICK SINUS 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (cgj.: 12 06 005855; adószám: 22532428-2-12; székhely: 
2660 Balassagyarmat, Móra Ferenc utca 23.; képviseli: Dr. Kenéz Katalin) kötött megbízási szerződést 
– tekintettel a körzethez kapcsolódó praxis betöltésére – az egészségügyi szolgáltató GAMESZ 
működési engedély módosításának véglegessé válásának napjával közös megegyezéssel 
megszünteti.  

 
A napirend megtárgyalása után, 15.00 órától közmeghallgatással folytatja a Képviselő-testület a munkát. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Csach Gábor Lóránt dr. Varga Andrea 
 polgármester jegyző 


