
 
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1997. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
IV-41/23.095-2/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Beszámoló a háziorvosi-, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

ügyeleti ellátásról, valamint az Oxytrans Kft-vel kötött  
megállapodás teljesítéséről. 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester előterjesztése 
alapján megtárgyalta a "Beszámoló a háziorvosi-,  házi gyermekorvosi  
és fogorvosi ügyeleti ellátásról, valamint az Oxytrans Kft-vel kötött 
megállapodás teljesítéséről" szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1./ A Közgyűlés  tudomásul veszi  a Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztár  gazdálkodási ellenőrzésének  azon megállapítását, hogy 
az Egészségbiztosítási Alapból az ügyelet  működtetésére 
finanszírozott  előirányzat felújításra, beruházásra nem használható 
fel.  

 
Felhívja  az Oxytrans Kft. ügyvezetőjét az Egészségbiztosítási 
Alapból önkormányzatunk által részére átutalt összeg 
rendeltetésszerű felhasználására. 

 
A Közgyűlés  elrendeli a  hatályos "Megállapodás" 18.b./pontjának 
kiegészítését az alábbi szöveggel: "Rendkívüli felmondásnak van 
helye, amennyiben a Vállalkozó az Egészségbiztosítási Alapból  
ügyeleti ellátásra kapott előirányzatot nem rendeltetésszerűen 
használja fel".  

 
       A Közgyűlés  fentiekkel összefüggésben az Oxytrans Kft-vel  1995. 

július 01-én aláírt "Megállapodás" jelen előterjesztés melléklete 
szerinti módosításának aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 
Felelős: Fejér István alpolgármester 
Határidő: közgyűlést követően azonnal 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 

 
2./A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az 

Arany J.u.37.sz.alatti ügyeleti központ beruházási költségeinek 
finanszírozására kötött jelenleg érvényben lévő megállapodást és 
kezdeményezze ennek közös megegyezéssel történő módosítását. 
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3./A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy  
 

a./vizsgáltassa  meg az Arany J.u.37.sz. alatti ügyeleti központ 
tetőtér-beépítésének műszaki lehetőségeit, egészségügyi, vagy 
humán jellegű hasznosításra az  Egészségügyi Bizottsággal 
egyetértésben azzal a feltétellel, hogy megvalósítás esetén az 
abból származó bevétel az ügyelet működésének személyi 
feltételeit szolgálja, 

 
b./vizsgáltassa meg  az  Arany J.u.37.sz. alatti fogászati ügyelet 

működtetésének szakmai indokoltságát, illetve a fogászati ügyelet 
Diósgyőri Kórházban történő működtetésének lehetőségeit, 

 
c./vizsgáltassa meg a háziorvosi és házi gyermekorvosi "déli ügyelet" 

működtetésének szakmai indokoltságát, megszüntetés esetén a 
felszabaduló összeget az ügyeleti díj személyi feltételeinek 
javítására kell felhasználni. 

 
Felelős: Fejér István alpolgármester 
Határidő: a./- c./ pontig  április 30. 
Közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                              Városüzemeltetési és Beruházási Osztály  
                              Egészségügyi Bizottság 

 
Kmft. 

 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                   Kobold Tamás sk. 
           jegyző                                                     polgármester 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 


