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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 16-án tartott –

nyílt - képviselő-testületi ülésről 

 

Jelen vannak:   
 

Molnár Zoltán    polgármester  

Juhász Imre    alpolgármester 

   Molnár Sándor   képviselő 

   Szegő Sándor    képviselő 

   Szemánszki Zoltán Lajosné  képviselő 

  

    

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent: 

 

   Vécsei Vilmos     körjegyző  

    

 

   Szegfűné Szlifka Zsuzsanna  jkv. vez.  

 

 

Molnár Zoltán polgármester  köszönti a ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 5 fő képviselő megjelent.  

 

 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag- az alábbiak szerint határozza meg:  

 

 

 

N A P I R E N D:  
  

1./ Háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés felmondása  

 

Előadó: Polgármester 

 

2./ Egyebek 

 

 

Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a háziorvosi 

tevékenység ellátására 2011. április 1-én kötött szerződést Dr. Retek Edit háziorvos meg 

kívánja szüntetni.  

Amennyiben jogszabályba nem ütközik, úgy a háziorvosi praxisjogot az önkormányzat 

részére 2012. június 1 napjával díjtalanul visszaadná. Ebben az esetben a további 

működtetésről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyetértésben – meghozta a következő határozatot:  
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    67/2012.(IV.16.) képviselő-testületi határozat  

 

    Tárgy: Háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés felmondása 

 

    

Perkupa község Önkormányzata hozzájárul a háziorvosi tevékenység 

vállalkozási formában történő ellátására, 2011. április 01-én Dr. Retek 

Edit háziorvossal megkötött szerződés közös megegyezéssel történő 

felmondásához. 

A Felek a felmondás utolsó napját 2012. május 31-i időpontban 

állapítják meg. 

A képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a háziorvos 

2012. június 1-én az önkormányzat részére díjtalanul visszaadja 

háziorvosi praxisjogot, s amennyiben ez a lemondás nem ütközik 

jogszabályba, ez időponttól az önkormányzatnak kell gondoskodnia a 

háziorvosi ellátás további működtetéséről. 

Amennyiben jogszabályba ütközne a praxisjogról történő lemondás az 

önkormányzat javára, akkor ezen korlát fennállásáig a praxisjog 

tulajdonosának kötelessége a háziorvosi ellátás jogszabály szerinti 

biztosítása. 

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős: polgármester  

 

 

 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Zoltán polgármester megköszönte 

a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

K m f.  

 

 

 

 

Molnár Zoltán        Vécsei Vilmos  
polgármester             körjegyző 


