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13. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 22-i soros nyílt ülésére
a Marcali IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról
Tisztelt Képviselő- testület!
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 1998. december 30. napján megbízási
szerződést kötött a Marcali IV. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására a Rajnai és Társa Btvel, személyes közreműködőként dr Rajnai Miklós háziorvossal, aki a körzet feladatellátását azóta is
végzi.
Dr Rajnai Miklós háziorvos azzal kereste meg a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a
szerződését módosítsuk amiatt, hogy a Rajnai és Társa Bt jogutódlással történő megszűnése
folyamatban van. A körzetben a feladatellátást a jogutódlással történő megszűnést követően a Rajnai
és Társa Bt jogutódjaként a Rajnai és Társa Kft. látná el, személyes közreműködőként maradna
továbbra is dr Rajnai Miklós háziorvos.
Tekintettel arra, hogy a jogutódlással történő megszűnés és ekként a Rajnai és Társa Kft
megalakulása visszamenőleges hatállyal a cégbírósági jóváhagyást követően valósulhat meg, kérem a
tisztelt Képviselő- testületet, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt formában a létrejövő, jogutód jogi
személlyel történő szerződéskötést hagyja jóvá ezzel az -egyenlőre- előre nem ismert időponttal.
Marcali, 2018. november 21.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester
Határozati javaslat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az
előterjesztést megtárgyalta és felhatalmazza dr Sütő László polgármestert, hogy az 1998. december 30.
napján a Rajnai és Társa Bt- vel, személyes közreműködőként dr Rajnai Miklós háziorvossal a Marcali
IV. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel módosítsa
akként, hogy az új, előterjesztéshez mellékelt szerződésben a Marcali IV. számú felnőtt háziorvosi
körzetben a feladatellátásra kötelezett a Rajnai és Társa Bt jogutódjaként létrejövő Rajnai és Társa Kft,
személyes közreműködőként dr Rajnai Miklós háziorvos legyen. Felhatalmazza továbbá a képviselőtestület a polgármestert arra, hogy az 1998. december 30. napján történt szerződéskötés óta hatályba
lépett jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosításokat is vezesse át a szerződésen.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint

