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E L  T E R J E S Z T É S
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

2011. februári ülésére

Tárgy: Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatom a tisztelt képvisel -testülete arról, hogy a Dia – Dent 2000 Belgyógyászati és Fogorvosi
Szolgáltató Betéti Társaság képvisel je Dr. Kovács Zsolt településünkön területi ellátási
kötelezettséggel tevékenyked  fogszakorvos, 2011. február 04.-én hozzám benyújtott levelében jelezte,
hogy  a területi ellátási kötelezettséggel Csanytelek községben végzett fogszakorvosi tevékenységét nem kívánja folytatni a
jöv ben és kérte a fogászati ellátási feladatok (az önkormányzat képvisel -testülete nevében a
polgármesterrel 1995. december 30. napjával megkötött szerz dés) 2011. február 28. napjával közös
megegyezéssel való megszüntetését.

A tárgyi szerz dés:
7.) pontja értelmében:
„A szerz dést a felek határozatlan id re kötik azzal, hogy azt bármelyik fél indokai
feltüntetésével, írásban 90 napos felmondási id vel mondhatja fel, illetve a szerz dés felbontását
kezdeményezheti. Egyébként a felek közös megegyezéssel a szerz dést bármikor felbonthatják.”
8.) pontja értelmében:
„A felmondási id  30 nap akkor, ha:

a.) A szerz  felek bármelyike a szerz désben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti és azt
felszólítás ellenére sem pótolja, vagy ha szerz désben foglaltakat önhibából megszegi.

b.) Ha a m ködtet  a fogorvosi ellátásról szóló törvényi rendelkezéseit nem teljesíti.”

Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos hozzám intézett fent hivatkozott és ezen el terjesztéshez csatolt levelében
nem nyilatkozott arról,  hogy  a praxisjogát értékesíteni kívánja, vagy visszaadja azt az önkormányzat részére, ezen
ismeret hiányában viszont felel sségteljes döntést nem tud hozni a képvisel -testület a szerz dés közös
megegyezéssel történ  felbontása tárgyában.

Javaslom a képvisel -testületnek személyem felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy Dr. Kovács Zsolt
fogszakorvostól ezen nyilatkozatot beszerezzem, mivel a szerz dés 2011. február 28. napjával való
felbontására ennek ismeretében kerülhet sor.

Csanytelek, 2011. február 7.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester
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…./2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az általa és a Dia- Dent Belgyógyászati és
Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaságot képvisel  Dr. Kovács Zsolt fogszakorvossal Csanytelek község
közigazgatási területére területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi alapellátásra 1995. december 30. napján
kötött szerz dés 2011. február 28. napjával közös megegyezéssel való felbontására vonatkozó
el terjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta azt és az alábbiakat rögzíti:

A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy folytasson tárgyalásokat a
fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása tárgyában és vegye ki Dr.
Kovács Zsolt úr fogszakorvos nyilatkozatát a fogorvosi praxisa elidegenítésére vonatkozóan, a hatályos
vonatkozó jogszabályokat alkalmazva.
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:    Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: következ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dia  –  Dent  Belgyógyászati  és  Fogorvosi  Szolgáltató  Betéti  Társaság  képvisel je   Dr.  Kovács  Zsolt

fogszakorvos (Szentes)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz
- Irattár


