
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. augusztus 13-
án megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József, 
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Dr. Rostás Klára, Sallai Gábor, Szabó Andrea, Dr. Szabó Gáborné 
képviselık, dr. Bencze Zoltán aljegyzı. 

 
Bencze István polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 14 
megválasztott képviselıbıl 13 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Tájékoztatja a képviselık a rendkívüli ülés összehívásának okáról, majd szavazásra bocsátja a 
napirendi pontot.  
 
A Képviselı-testület a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta és egyhangú döntéssel 
meghozta a következı határozatot: 
 
 

118/2009.(VIII.13.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1. Az I. számú háziorvosi körzet helyettesítésének kérdése  

 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

1./ Az I. számú háziorvosi körzet helyettesítésének kérdése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 

 
119/2009.(VIII.13.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd Zrínyi u. 8/b. 
szám alatti székhelyő I. számú háziorvosi körzet mőködésével kapcsolatban a 
következı határozatot hozza: 
 
I. Az Önkormányzat 2009. október 1. napjától finanszírozási szerzıdést köt az 
illetékes egészségbiztosítási pénztárral az I. számú felnıtt háziorvosi körzet 
mőködtetéséhez, továbbá mőködési engedélyt kér a Dömsöd Zrínyi utca 8/b. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú rendelı székhelyre. 
 



A Képviselı-testület 2009. október 1-tıl szerzıdést köt az R.S. Medison BT-vel – 
személyes teljesítésre kötelezett Dr. Rókusfalvy Sylvia háziorvos – és Dr. Tóth 
István vállalkozó háziorvossal az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatinak 
területi ellátási kötelezettség mellett történı ellátására. A háziorvosok 
helyettesítési díját bruttó 150.000-Ft-ban állapítják meg azzal, hogy a körzet 
finanszírozásának alakulása függvényében a helyettesítési díj mértékét a 
képviselı-testület felülvizsgálja. 
 
A Képviselı-testület megbízza Bencze István polgármestert azzal, hogy a fenti 
határozat végrehajtása érdekében eljárjon, a szükséges szerzıdéseket az 
önkormányzat nevében megkösse. 
 
II.  A Képviselı-testület megállapítja, hogy a Dr. Hornyák Edit vállalkozó 
háziorvossal megkötött, az I. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásra 
megkötött megbízási szerzıdés megszőnik 2009. október 1. napjával abban az 
esetben, ha ezen idıpontig az Önkormányzat a körzet mőködtetéshez szükséges 
jogerıs mőködési engedélyt megkapja, és az egészségbiztosítási pénztárral a 
körzet mőködtetéshez szükséges finanszírozási szerzıdés létrejön. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: folyamatos 
 

 
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester                aljegyzı 


