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K I V O N A T  

 
 

Készült:  Lesenceistvánd – Uzsa -  Községi Önkormányzatok  Képviselő-testületeinek   2016. 
augusztus 10. napján  17.10 órai  kezdettel  megtartott nyilvános  együttes  üléséről. 
 

 
59/2016. (VIII.10.)                  H a t á r o z a t   

 
1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Lesenceistvánd, Uzsa községek által közösen 
fenntartott, lesenceistvándi székhelyű háziorvosi 
szolgálatnak az önkormányzatok tulajdonában álló 
praxis jogát térítésmentesen tulajdonba adja dr. Hajzer 
András háziorvosnak. Felhatalmazza a polgármestert 
hogy a tulajdonátruházási szerződést – figyelemmel a 
2000.évi II. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglaltakra - 
az önkormányzat nevében írja alá. 
 
A szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a 2. 
pont szerinti praxisegyesítés bármilyen okból 
meghiúsulna, úgy a térítésmentesen tulajdonba adott 
praxis tulajdonjogát dr. Hajzer András külön 
megállapodás alapján visszaadja a Lesenceistvánd és 
Uzsa önkormányzatok tulajdonába. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
 
Határidő: 2016. augusztus 30. 
 
2.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2017. január 1. napjával a Lesenceistvánd, 
Uzsa községek önkormányzatai által fenntartott 
háziorvosi körzet csatlakozik a Lesencetomaj, 
Lesencefalu községek önkormányzatai által fenntartott 
háziorvosi körzethez, a két háziorvosi körzet 
praxisegyesítéssel történő összevonásához 
Lesencetomaj – Lesenceistvánd ”vegyes” háziorvosi 
körzet elnevezéssel hozzájárulását megadja. 
 
Megállapítja, hogy az egyesített háziorvosi körzet 
ellátási területe Lesencetomaj, Lesencefalu, 
Lesenceistvánd és Uzsa községek teljes közigazgatási 



területe. Az egyesített háziorvosi körzet székhelye: 
Lesencetomaj, Kossuth u. 96. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
 
Határidő: 2016. december 31. 
 
3.) A képviselő-testület a jelen határozatba foglalt 
nyilatkozatával már most lemond az egyesített körzetre 
vonatkozó praxisengedély iránti hatósági eljárásban az 
önkormányzatot megillető jogorvoslati jogáról. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
 
Határidő: folyamatos 
 
4.) Felkéri a képviselő-testület Lesenceistvánd 
polgármesterét, hogy a jelen határozatot küldje meg 
Lesencetomaj Község polgármesterének további 
intézkedés végett. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
5.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyidejűleg a 67/2015. (X.22.) számú 
határozatát visszavonja.  
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

k.m.f. 
 

                                                                                                                  
Tóth Csaba sk.                    Szántói  Imre sk.                          Dr. Gelencsér Ottó  sk. 
Polgármester   Polgármester     Lesenceistvándi Közös Önkormányzati       
Lesenceistvánd       Uzsa               Hivatal    Jegyző   
                            
                                                                                                                                  
 
A kivonat hiteles: 
Lesenceistvánd, 2016. augusztus 11. 
 
……………………………………. 
 


