Iktatószám: I.B.1558-9/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2012.08.21-én 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott rendkívüli nyílt
ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula SZEB elnök,
Zaják Rita, Hollendus Zsolt bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

Lemle Béláné, Horváth Jánosné bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

-

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 8.30 órakor megnyitja. Az elnök a napirendet elfogadásra javasolja.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott és
az alábbi napirendet állapította meg:
1. napirendi pont-176. számú közgyőlési elıterjesztés
A Domány-Barki Kft. kérelme a Szekszárd, Wigand J.tér 1. szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévı orvosi rendelı telephelyként történı bejegyzésérıl
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Dr. Domány Eszter háziorvos azzal a
kérelemmel fordul az önkormányzathoz, hogy engedélyezze az önkormányzat tulajdonában
lévı orvosi rendelı-mely a Wigand tér 1. szám alatt van- telephelyként történı bejegyzését.
Erre azért van szüksége a doktornınek, mert a tulajdonában lévı Kft. cégbírósági
bejegyzéséhez szükséges egy telephely bejegyzése. Amennyiben ez nem történik meg, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár felfüggesztheti a doktornı finanszírozási szerzıdését.
Tekintettel arra, hogy a doktornı saját tulajdonú praxist vásárolt Pécsett, 2012.12.31-ig van
lehetısége a szekszárdi praxisjog elidegenítésére, amennyiben ez nem történik meg, úgy az
önkormányzat dönthet annak betöltésérıl.
Dr. Tóth Gyula: Köszöni a tájékoztatót, határozati javaslatként javasolja, hogy a bizottság
javasolja a Közgyőlésnek, hogy 2012.12.31-ig járuljon hozzá a cégbíróságon telephelyként
történı bejegyzéshez azzal a feltétellel, hogy az ingatlant csak egészségügyi tevékenység
folytatása céljára használhatja.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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88/2012. (VIII.21.) SZEB határozat:
A Domány-Barki Kft. kérelme önkormányzati tulajdonban lévı orvosi rendelı
telephelyként történı bejegyzéséhez
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja
a Közgyőlésnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Domány-Barki Kft. az önkormányzat
tulajdonában álló Szekszárd, Wigand J.tér 1. szám alatti orvosi rendelıt 2012.12.31. napjáig a
cégbíróságon telephelyként bejegyeztesse azzal a feltétellel, hogy az ingatlant csak
egészségügyi tevékenység folytatása céljára használhatja.
Határidı: 2012.08.21.
Felelıs: Dr.Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyílt ülést 8.45 órakor berekeszti.

K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
Jegyzı
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