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Egyszerő szótöbbség
Tisztelt Közgyőlés!

Dr. Domány Eszter, a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet orvosa, a Domány-Barki Kft.
képviseletében azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy engedélyezze az
önkormányzati tulajdonban lévı, Szekszárd, Wigand János tér 1. szám alatt található orvosi
rendelı telephelyként való bejegyzését a Domány-Barki Kft. számára. (a kérelem az elıterjesztés
mellékletét képezi)
A kérelmét azzal indokolta, hogy a vele kötött feladat-ellátási szerzıdés alapján a Szekszárd,
Wigand János tér 1. szám alatti rendelıt az önkormányzat a Domány-Barki Kft. térítésmentes
használatában adta. A cégbírósági bejegyzésben szükséges a Szekszárd, Wigand János tér 1.
szám alatti rendelı telephelyként való bejegyzése. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelentıs bírságot vet ki a cégre, és akár a finanszírozási
szerzıdést is felfüggesztheti.
2012. július 16-ától a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és avégelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 7. § (4) bekezdése szerint:
„Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy
amelynek használatára a cég jogosult. A cég a használat jogszerőségérıl nyilatkozni köteles.”
Fentiekre tekintettel a Domány-Barki Kft-nek a cégbíróságnál be kell jegyeztetnie az orvosi
rendelıt telephelyként, és igazolnia kell, hogy az orvosi rendelıt – a vele kötött feladat-ellátási
szerzıdés alapján – jogszerően használja.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 101/2012. (V.24.) szekszárdi
öh. számú határozatával hozzájárult a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történı ellátásához 2012. július 1-jétıl 2012. december 31-ig. Erre azért került sor, mert Dr.
Domány Eszter 2012. július 1-tıl saját tulajdonú praxist vásárolt Pécsett, ahol a jövıben
praktizálni kíván. A hatályos jogszabályok értelmében azonban fél év áll rendelkezésére a szintén
tulajdonát képezı szekszárdi praxis értékesítésére. Amennyiben a fél év alatt, azaz 2012.
december 31-ig a praxisjog nem kerül elidegenítésre, úgy tekintettel arra, hogy egy háziorvos
csak egy praxisjoggal rendelkezhet, úgy a IX. számú körzet praxisjogáról a Domány-Barki Kftnek le kell mondania, és annak betöltésérıl az önkormányzat dönthet.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2012. augusztus 16.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat
A/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a
Domány-Barki Kft. az önkormányzat tulajdonában lévı, Szekszárd, Wigand János tér 1. szám
alatti orvosi rendelıt a cégbíróságon telephelyként jegyeztesse be.

B/
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nem járul hozzá ahhoz, hogy a
Domány-Barki Kft. az önkormányzat tulajdonában lévı, Szekszárd, Wigand János tér 1. szám
alatti orvosi rendelıt a cégbíróságon telephelyként jegyeztesse be.

A közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondokság vezetıjét, hogy a közgyőlés döntésérıl az
érintetteket értesítse.
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