
1 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  
E-mail:  onkormanyzat@demecser.hu  

 
Kivonat 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. április 26-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/2017.(IV.26.) számú 

határozata 
 

a 71/2016. (XI.30.) számú határozatának módosításáról  
 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1. A 71/2016. (XI.30.) számú határozatának 2. pontjában leírtakat az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

2. A 2017. július 1. napjának hatályba lépéssel – praxis jog átadásával egyidejűleg - 

területi ellátási kötelezettséggel járó Demecser 2. számú háziorvosi körzet 

betöltésére és szolgálat működtetésére feladat-ellátási szerződést köt Dr. Faragó 

György orvossal, (MEDIOR 2000 Bt.) akinek orvosi nyilvántartó száma: 47307).  

 

2. A 71/2016. (XI.30.) számú határozatának 3. pontjában leírtakat az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

3.  Demecser 2. számú háziorvosi praxis betegeinek folyamatos ellátása érdekében 

2017. június 30-ig Dr. Faragó György háziorvossal helyettesítési szerződést köt. 

 

3. Jelen határozattal módosított a 71/2016. (XI.30.) számú határozatát egységes 

szerkezetbe történő foglalását melléklet szerint jóváhagyja. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban meghatározott döntések 

végrehajtására és az ahhoz szükséges dokumentációk elkészítésére és aláírására.  

 

Határidő: folyamatos  

     Felelős: Polgármester 

 
 
Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester              jegyző 
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Melléklet a 41/2017.(IV.26.) számú határozathoz 

 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 41/2017. (IV.26.) számú határozatával módosított 71/2016. (XI.30.) számú határozatának  

e gy s é g  e s  sz e r k e z e t b e 

történő foglalásáról 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2016.(XI.30.) számú 

határozata 

 

A Demecser 2. sz. háziorvosi praxis betöltésére benyújtott pályázat elbírálásáról  

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

 

1. Dr. Faragó György háziorvos Demecser 2. számú háziorvosi praxis betöltésére 

benyújtott érvényes pályázatát – kiegészítésével együtt – jelen határozatban 

foglaltakkal elfogadja. 

 

2. A 2017. július 1. napjának hatályba lépéssel – praxis jog átadásával egyidejűleg - 

területi ellátási kötelezettséggel járó Demecser 2. számú háziorvosi körzet betöltésére 

és szolgálat működtetésére feladat-ellátási szerződést köt Dr. Faragó György 

orvossal, (MEDIOR 2000 Bt.) akinek orvosi nyilvántartó száma: 47307).  

 

3. Demecser 2. számú háziorvosi praxis betegeinek folyamatos ellátása érdekében 2017. 

június 30-ig Dr. Faragó György háziorvossal helyettesítési szerződést köt. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban meghatározott döntések 

végrehajtására és az ahhoz szükséges dokumentációk elkészítésére és aláírására.  

 

Határidő: folyamatos  

     Felelős: Polgármester 

 

 

Váradi László       Dr. Mátyás B. Szabolcs  

polgármester                    jegyző 

 

 

 


