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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.08.05.-én,  

               du. 14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Városi Önkormányzat hivatali helysége 

 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Hadobás Sándor, 

Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba képviselő- testületi tagok, összesen 5 fő. 

Bartháné Béres Zsuzsanna és Szél Miklós képviselő-testületi tag távolmaradását előre 

jelezte. 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 

 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző  

 

Szobota Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a 

tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 5 fő 

megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a testületi ülés napirendi 

pontjára, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

Első napirendi pont tárgya: A MEDI HUMÁN Kft-vel, a Rudabánya, Arany János utca 24. 

szám alatti háziorvosi szolgálat működésére kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 

       

Előadó: Szobota Lajos 

    polgármester 

 

 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy hétvégén értesítették, hogy újra nem rendel  

Dr. Mihály Márta doktornő. Ezt megelőzően kapott egy levelet, hogy a rendelési időt szeretné 

megváltoztatni 8-10 óráig 29-én és 31-én. 

Már a 31-i helyettesítést nem végezte el. Hétfőn sem vett részt a rendelésen. Kedden 

személyesen, Veres Lajos alpolgármesterrel megpróbálták felkeresni a szolgálati lakásban.  

 

Mindezt megelőzte egy 2014.05.15. napján kelt felszólító levél, melyben az Önkormányzat a 

szerződésben vállalt kötelezettségek és jogszabályok betartására szólította fel Dr. Mihály 

Márta Magdolnát. A felszólítás tartalmazta a jogkövetkezményekre vonatkozó figyelmeztetést 

is. 

Ezt a levelet elküldtük Dr. Király Mária főorvosnőnek.  

A levélben benne volt, hogy amennyiben ismételten előfordul, hogy a rendelésen nem jelenik 

meg, azonnali hatállyal felmondunk neki.  

 

A praxishoz tartozó betegek a felszólítást követően is több alkalommal jelezték ön-

kormányzatunk felé, hogy nincs rendelés, melyről személyesen is meggyőződtem. 

 

Az azonnali hatályú felmondáshoz képviselő-testületi döntés szükséges. A határozatot kell 

hozni arról is,  hogy ki a helyettesítő orvos, és mi lesz az asszisztens nővel Juhász Jánosnéval 
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(Vandával) a továbbiakban.  

 

Semmiféleképpen nem kaphatja tovább az OEP támogatást, a dolgozókat nem fizette ki, 

javasolja az azonnali hatályú felmondást.   

 

Javasolja, hogy a szolgálati lakást 3 napon belül hagyja el, de legkésőbb a felmondási idő 

letelte végén. 

 

A helyettesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy Dr. Szatmári Piroska elvállalja az I. sz. 

Háziorvosi szolgálat működtetését tartós helyettesítés útján. 

Juhász Jánosné asszisztenst tovább fogja foglalkoztatni. Az OEP finanszírozást átadjuk 

doktornőnek.    

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

                                         Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

                                                                       72/2014. (VIII.05.) határozata az 

                                               a MEDI HUMÁN Kft-vel kötött feladat – ellátási szerződés 

                                                                  azonnali hatályú felmondásáról 

 

 

      Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a   

      MEDI HUMÁN Kft-vel, a Rudabánya, Arany János utca 24.          

      szám alatti háziorvosi szolgálat működtetésére kötött  

                                              feladat- ellátási szerződést azonnali hatállyal, 2014.08.05.     

      napjával felmondja, mivel a szerződés 17./ pontja alapján a   

      szerződésben vállalt és a jogszabályokban foglalt, a háziorvosi  

      praxis működésére vonatkozó kötelezettségét folytatólagosan   

      megszegte.    

 

 

      Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról a MEDI      

      HUMÁN Kft-t, a Népegészségügyi Intézetet és az   

      Egészségbiztosítási Pénztárt haladéktalanul értesítse.   

 

 

                                               Határidő: azonnal 

                                               Felelős: polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.         
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A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-

testületének  

73/2014. (VIII. 05.) határozata 

a Rudabánya, Arany J. u. 24. sz. alatti ingatlan 

használatára kötött bérleti szerződés felmondásáról 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Dr. Tímár-Mihály Mártával megkötött ingatlan bérleti 

szerződését – mely a Rudabánya, Arany J. u. 24. sz. 

ingatlanra és garázsra vonatkozik – azonnali hatállyal 

indokolás nélkül felmondja, a megkötött bérleti 

szerződés 5./ pontja alapján. 

Felhívja a bérlőt, hogy az ingatlant, tiszta, beköltözhető 

állapotban bocsássa az önkormányzat rendelkezésére 3 

napon belül, de legkésőbb 2014. szeptember 4-ig. 

 

Dr. Mihály Márta háziorvos feladat-ellátási szerződése 

azonnali hatállyal felmondásra került az önkormányzat 

részéről 2014. augusztus 5. napjával, ezért az ingatlanban 

történő tartózkodás jogalapja is megszűnik. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a hozott határozatról 

bérlőt haladéktalanul tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal, illetve 30 nap 

Felelős:     polgármester 

 

 

 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.         

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és 
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ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot 

 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-

testületének  

74/2014. (VIII. 05.) határozata 

az I. sz. Háziorvosi szolgálat működtetéséről 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 2014.augusztus 6. napjától a Rudabánya, 

Arany J.u 22. sz. alatt található I. sz. Háziorvosi 

szolgálat működtetését tartós helyettesítés útján 

látja el.  

 

A helyettesítést végző orvos: Dr. Szatmári 

Piroska 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási 

szerződés megkötésére, a működési engedély és a 

finanszírozási szerződéssel kapcsolatos feladatok 

ellátására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Szobota Lajos polgármester megköszöni a 

rendkívüli testületi ülésen a megjelenést és azt 15.00. órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Szobota Lajos                                                                                                Dr. Sallai Árpád   

polgármester                                                                                                címzetes főjegyző                     
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