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Zánka és Térsé€e Egészségügyi Intézményi Társulás 2015. május

határ o zatát mell éke l em.

2l.

napján hozotl

Ahatározatot megküldtük a Király Gyógyító Bt. részére.2Ol5.július
l3-ána Király Gyógyító
Bt' ügyvédje a mellékelt levelet küldte, amelyben közölté' hogy határozatban
leírt
feltételekkel nem kívánja a szeruődést módosítani,'igy afelmondás
téú.bekövetkezett.

a

A praxistcirvény alapján a Záttka és TérségeEgészségügyi Intézményi Társulás nem
rendelkezik a praxisjogga|, így, hogy milyen módon-és t<ivitíiztosítjuk
a betegellát ást, az a
Király Gyógyító Bt' praxisjog értékesítésiszándékától ftigg.
Amennyiben a praxis értékesítése2015. december 3l-ig nem történik meg
addig a Király
Gyógyító Bt-nek ellátási kötelezettsége van -, úgy az {ntézményi Társulái -(a
továbbiakban:
IT') az érvényesjogszabály szerint 2016. január l-jétől helyetiesítéssel kívánja
a feladatot
megoldani, melynek érdekében, a biztonság miatt, iciuide'en erre vonatkozó
hirdetést tesz
kozzé.
Ezt követően, ha 2016.június 30-ig nem történik meg a praxis értékesítése,azlT,mint
a
qraxis betöltésérejogosult' a praxist saját hatáskörben pályártut ube fogja tölteni.
|ízunk benne, hogy_a Király Gyógyító Bt. ez évben a praxist megfelJő személy tészéreát
kívanja adni, és megfelelő jelölés esetén azIT. azt elfogadja.
Kérem a tájékoztatás elfo gadását.
Zártka, 201 5. augusztus 3.
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HATAROZAT
Zánka és TérségeEgészségügyi Intézményi Társulás

Társulási Tanácsa kezdemény ezi a Képviselő-testületek
felhatalmazása alapján
háziorvosi vállalkozási
szerzódés módosítását az önkormányzati oldalról
biztosított koltségviseléscsökkentése érdekében.
A 6 órás asszisztencia foglalkoztatásához szükséges,
valamint a nivegy-völ gyi beteg száIlitás költségén felül,
_ a balatonszepezdi fiókgyógyszertárra eső költségek
Balatonszepezd Község Önkormányzata általi viselése
mellett _ a Társulás a háziorvosi praxis működési
költségeihez további finanszirozást, működési
koltségviselést nem biztosít.
Ezzel a . háziorvosi szolgáltat&a 2015. évre
időarányosan az éves k<jltségvetésben meghatározott
2.9 1 8eF tl év, 243 .l 67 .-Ftllró bérleti és eszkö zhasználati
költséget hárit át.
Kezdeményezi a Király Gyógyító Bt-nél (képviseli: Dr.
Király Tünde) a vállalkozási szerződés fenti tartalmú
módosítását 2015.július 1. napjától.

a

Amennyiben fenti feltételekkel a háziorvos nem
fogadja el a szerződés módosítását, a Képviselőtestületek felhata|mazása alapján a Társulás
Önkormányzatai a vállalkozási szerződést ezen
időponttal - 6 hónapos felmondási idővel - felmondják.
Megbízza az elnoköt, hogy a döntésről a vállalkoző

háziorvost

táj

Határidő

Felelős:
Filep Miklós sk.

ékoztassa.

2015.június 5.
elnök

K.m.f.

dr. Sebestyén László sk.

Eü.IT elnok

polgármester

Kivonat hiteléril:
Zánka,2015.június 23.
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Tisztelt Elnök Úr!
Megbízóm, a Király Gyógyító Bt. (8251 Zánka, RákÓczi u.34.' képv.: Dr. Király Tünde)
jogi képviseletében eljárva, hivatkozva a 612015 (v.21.) sz. EtiIT' IfaÍározatra az alábbiakról
tájékoztatom Önt:

A feltételtol fiiggo felmondást lartalmaző közlésüket megbízóm kézhez vette, a határozatban
rögzített felvetésüket - melynek értelmébenhavi 243.167,- Ft bérleti és eszközhasználati
költséget kellene megbízómnak fizetnie - megfontolta, eZ alapján megbízóm arra aZ
elhatározásra jutott, hogy nem kívánja az Önökkel megkötött szerződést az Önök által
felVetett módon módosítani

Megbízóm tehát tudomásul vette azt, hogy a közölt felmondás Í-eltétele bekövetkezett így a
Társulás és megbízóm közott 2008. december 0l. napján létrejött megbízási jogviszony 2015.
december 3 1 . napján szerződésszerű felmondásuk eredményekéntmegszűnik.

A jogi képviselet ellátására adott ügyvédi rneghatalmazás egy eredeti példányát levelemhez

mellékelem.

Kérjük közlésünk szíves tudomásul vételét.

Veszprém, 2015. iúlius 10.
Tisztelettel:
yógyító Bt.
képv.:
Dr. Szenthe Zsolt
ügyvéd
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MEGHATALMAZAS
Ezen meghata|mazás a|áírásával meghatalmazzuk a Dr. Szenthe Ügyvédi lroclát (8200
Veszprém, Adám Iván u. 6.) Dr. Szenthe Zsolt ügyvéd ügyintézése nrellett. hogy

a

Király Gyógyító Bt.-t. (8251Zánka, Rákóczi u.34.,

képv.: Dr. Király Ttinde) a Zánka és
TérségeEgészségügyi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (8251 Zánka. Fő u. 29.)
előtt

az Ügyvédi Törvényben

meghatározott teljes jogkörrel, valamennyi jognyilatkozat
megtételére kiter.1edő hatál1yal az ügyvédi meghatalmazás keretei közott képviselje'
Veszprém, 201 5. .iúlius 10.

Király Gyógyiító Bt.
meghatalmazól képv.:
Dr. Király Íünde
ügyvezető

KIRALY

tsT.

825i Zánka, Rakóczi
,_!-dÓsám: 2008 l 86

Übvvédi lrocla

megha álmazott, képv.:
Dr. Szenthe Zsolt
ügyvéd
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