Előterjesztés

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április hó 26. napján
tartandó képviselőtestületi ülésére.

Tárgy: Dr. Vári Csaba kártérítési perében jogi képviselet ellátása

Előadó: Kis-Pál Miklós polgármester
Előkészítő: dr. Endrédy Renáta osztályvezető

Tisztelt Képviselő testület!

Dr. Vári Csaba 2000. december 4-én megbízási szerződést kötött Pécsely, Balatonszőlős,
Vászoly és Dörgicse Önkormányzatokkal a Dr. Vári és Társa Bt. képviseletében a 4 település
egészségügyi alapellátásának biztosítására Pécsely székhelyű vegyes háziorvosi körzeti
ellátási kötelezettséggel a kijelölt körzethatárokon belül. A megbízás határozatlan időre szólt.
A szerződés 20. pontja 90 napos határidővel felmondást biztosított a szerződő felek számára,
ezek alapján 2008. április 23-án az önkormányzatok 2008. július 30-i hatállyal a megbízási
szerződést felmondták és ezzel egyidejűleg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattól iránymutatást kértek a szükséges teendők megtételére.
Májusban az ÁNTSZ útmutatása alapján az önkormányzatok pályázatot írtak ki a háziorvosi
állás betöltésére, a kiírt határidőben pályázat nem érkezett, így azt meghosszabbították június
végéig. A pályázati határidő meghosszabbításának eredményeképpen egy érvényes pályázat
érkezett a háziorvosi praxis betöltésére Dr. Tímár Renáta részéről. A beadott pályázatot az
ÁNTSZ is véleményezte és a jelöltet alkalmasnak találta a háziorvosi állás betöltésére. A
nyertes pályázóval az önkormányzatok szerződést kötöttek és az üres állást így betöltötték.
Mindeközben dr. Vári Csaba a praxisjogát értékesíteni akarta 5 M Ft-ért, amit aztán nem tett
meg, hanem ezzel a praxisjoggal egy másik körzetben háziorvosként dolgozott tovább.

Jelen polgári perben viszont kártérítés jogcímén 5.000.000 Ft és ennek 2008. december 1.
napjától a kifizetés napjáig járó törvényes mértékű kamatainak megfizetését követeli az
önkormányzatoktól, arra hivatkozik, hogy nem tudta a praxisjogát értékesíteni.
A Veszprémi Járásbíróság 9. P.22.301/2012/1/II. számon idéző végzést bocsátott ki 2013.
május hó 23. napjára a 8.15 órakor tartandó tárgyalásra, mely végzés 2013. március 14.

napján érkezett Dörgicse Község Önkormányzatához. A bíróság egyben felhívta az
önkormányzatok figyelmét, hogy 15 napon belül részletes előkészítő iratban nyilatkozzanak
az ügyről.

Polgármester javasolja, hogy fenti perben az önkormányzat bízza meg dr. Sindler György
ügyvédet, hogy a perbeli képviseletet lássa el és hatalmazza fel a polgármestert a megbízási
szerződés megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatva a határozati javaslatot szíveskedjék jóváhagyni!

Kis-Pál Miklós
polgármester

…/2013. (……) számú Kt. Határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a dr. Vári Csaba
felperes által indított kártérítési perben az önkormányzat, mint alperes bízza meg dr. Sindler
György ügyvédet a perbeli képviselet ellátásával.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést Sindler
Györggyel megkösse.

Határidő: azonnal
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester

