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8 .  N a p i r e n d  
 

ELŐTERJESZTÉS 
háziorvos eszközbeszerzés iránti kérelme 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Dr. Szabó Marianna Alice háziorvos a mellékelt kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, melyben 
kéri, hogy Tolmács Község Önkormányzata támogassa az orvosi rendelőből eltűnt műszerek 
beszerzését. 
 
Tolmács Község Önkormányzata 2004-ben a 70/2004. (VII.19.) határozatában döntött a háziorvosi 
rendelők működéséhez előírt orvosi szakmai minimum felszerelések megvásárlása mellett, azzal a 
kikötéssel, hogy azok a háziorvosok részére – az önkormányzati tulajdonjog megtartása mellett – 
használatba adásra kerül, azzal a feltétellel, hogy karbantartásukról, pótlásukról és javításukról a 
privatizáló háziorvos és házi gyermekorvos köteles gondoskodni. 
E képviselő-testületi döntésnek megfelelően  2004. szeptember 29-én a RÉT SORS BONA Bt. 
nevében Dr.Szabó Marianna háziorvossal (és a RÉT MEDIPED Bt. nevében Dr. Csortán Magdolna 
házi gyermekorvossal) az orvosi műszerek használatba adásáról kötött szerződés a következőt 
tartalmazza: 
Tolmács Község Önkormányzata (mint Átadó) a tulajdonát képező újonnan vásárolt orvosi műszereit, 
eszközeit Dr. Szabó Marianna háziorvos és Dr. Csortán Magdolna házi gyermekorvos részére a 
Tolmács, Tolmácsi út 94. szám alatt lévő orvosi rendelőbe történő használatra átadja. 
Átvevők (Dr. Szabó Marianna háziorvos és Dr. Csortán Magdolna házi gyermekorvos) kötelesek az 
átvett eszközök és műszerek karbantartásáról, javításáról és pótlásáról gondoskodni. A műszerek leltár 
szerinti elszámolásáért az átvevők egyetemleges felelősséggel tartoznak. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a kérelem ügyében a leírtak figyelembe vételével döntést hozni 
szíveskedjenek! 
 
 
Tolmács, 2015. november 19. 
 
 Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
……/2015. (.…..) képviselő-testületi határozati javaslat („A” alternatíva) 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tudja támogatni az orvosi rendelő 
eszközeinek beszerzését, tekintettel arra, hogy ezen kiadásra az önkormányzat költségvetése kiadási 
előirányzatot nem tartalmaz, mivel a 2004. szeptember 29-én kelt, orvosi műszerek használatba adási 
szerződés 2. pontja értelmében a használatra átadott eszközök, műszerek pótlása a háziorvos feladata 
és kötelezettsége. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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……/2015. (.…..) képviselő-testületi határozati javaslat („B” alternatíva) 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelő műszereinek, eszközeinek 
pótlásához ………… Ft értékben történő eszközvásárlással hozzájárul. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvossal egyeztetett szükséges 
eszközöket ….…… Ft erejéig az önkormányzat nevében, az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
terhére megvegye és az orvosi rendelőbe biztosítsa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 




