
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24.-én 8.00 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron kívüli nyilvános 
üléséről. 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi 
Norbert és Péntek Vince képviselők, a meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Liber János, Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint Attila képviselők 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, az megnyitja.  

A napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
testület a következő napirendet tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2016. (III. 24.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pont: 

1./ A Dr. Mohr Háziorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

1./ A Dr. Mohr Háziorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester elmondja, hogy a testület korábban döntött az I. és II. számú háziorvosi körzet 
összevonásáról, ennek megfelelően el is fogadták az egy körzetre vonatkozó feladat-ellátási 
szerződést. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelezte, hogy az önálló orvosi 
tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírja a feladat-ellátási 
szerződés kötelező elemeit. Ennek megfelelően külön rögzíteni kell a szerződésben, hogy a 
megbízottnak az iskola-egészségügyi ellátás is a feladatai közé tartozik, illetve nevesíteni kell 
az orvos mellett dolgozó ápolókat. Javasolja, hogy a testület az előbbieknek megfelelően 
módosítsa a feladat-ellátási szerződést. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2016. (III. 24.) 
önkormányzati határozata feladat-ellátási szerződés módosításáról. 



Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi háziorvosi körzetre a 
Dr. Mohr Háziorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződést a jegyzőkönyv 
melléklete szerint módosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

Péntek László      dr. Varga Katalin 
polgármester             jegyző 


