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Készült:  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2011.  március  03.-án  megtartott  rendkívüli 
képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:  Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János, 
Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívottak: Beke Andrea jegyző

Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony felkérte a Szociális, Egészségügyi Bizottság 
és Oktatási, Kulturális és Sportbizottsági ülésen résztvevő képviselőket, hogy a bizottsági ülés 
után egy rendkívüli ülést tartsanak, melynek napirendi pontja a Pegamadic Eü. Bt-vel kötött 
háziorvosi szerződés felbontása.
Ezután  felkérte  Beke  Andrea  jegyzőnőt,  hogy  mondja  el  szóbeli  kiegészítését  az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 

Beke  Andrea: Tájékoztatta  a  testület  tagjait,  hogy sajnálatos  módon  Dr.  Perjési  György 
háziorvos huzamosabb ideje nem tudja ellátni teendőit.
Az önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata a helyi háziorvosi szolgálat biztosítása a 
lakosság részére.
Az ÁNTSZ felé kötelessége a képviselő-testületnek jelezni a problémát, melynek előfeltétele, 
hogy a feladatellátást saját hatáskörébe visszavegye.
Ezek után lehet a szerződésben megjelölt időszakra, amely mindkét szerződő fél számára 90 
napos felmondási határidőt biztosít a helyettesítésre működési engedélyt kérni. Természetesen 
ez  alatt  az  idő  alatt  az  önkormányzatnak  joga  van  megkeresni  a  végleges  jogutódját  a 
feladatellátásnak. Arra vonatkozóan is az önkormányzatnak van joga, hogy javaslatot tegyen a 
helyettesítő háziorvos személyére. Amennyiben a Doktor Úr praxisát féléven belül el tudja 
adni az önkormányzatnak  joga van akár azt  az  orvost megbízni  aki a praxisjogon belülre 
kerül,  de  dönthet  úgy is,  hogy más  személyt  kíván  a  kötelező  feladatra  leszerződtetni.  A 
feladatellátás  visszavétele  azt  is  jelenti,  hogy  a  korábbi  háziorvosnál  lévő  úgynevezett 
kártyák,  amelyek  a  betegeknek  az  adatait  tartalmazzák  szintén  az  önkormányzathoz 
kerüljenek.  Ezt  is  majd  az  önkormányzattal  leszerződő  későbbi  orvos  kapja  meg. 
Természetesen ezekről mind átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni.
A testület ezzel kapcsolatban határozatot hoz.

Dr. Balatini Gyöngyi:  Felkérte a jelenlévő képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2011. (03.03..) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 



1995.  április  12.-én  a  Pegamadic  Eü.  Bt-vel  háziorvosi  szolgálat  területi  ellátási 
kötelezettségre kötött vállalkozási szerződést 2011. március 04-vel felmondja. 
Ezzel egyidejűleg a feladatellátást az önkormányzat saját hatáskörébe visszaveszi.

Megbízza  a  polgármestert  a  helyettesítésre  vonatkozó  működési  engedély  intézésére  a 
területileg illetékes ÁNTSZ felé.

Megbízza továbbá a MEP-el kötendő szerződéskötéssel. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Ezután az alpolgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

-k.m.f.-

Dr. Balatoni Gyöngyi Beke Andrea
alpolgármester jegyző
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