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E L  T E R J E S Z T É S

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2012. szeptemberi ülésére

Tárgy: Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontására javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képvisel -testületet arról, hogy Dr. Frankl Klára településünkön területi
ellátási kötelezettséggel tevékenyked  fogszakorvos, 2012. augusztus 22.-én hozzám benyújtott levelében
jelezte, hogy a területi ellátási kötelezettséggel Csanytelek községben végzett fogszakorvosi tevékenységét nem kívánja
folytatni a jöv ben és bejelentette a fogászati ellátási feladatok végzésére az önkormányzat képvisel -
testülete nevében a polgármesterrel 2011. október 28. napjával megkötött feladat-ellátási szerz dés
felmondását 2012. október 1. napjával és közös megegyezéssel való megszüntetését, a szerz dés 19.
pontjára hivatkozva, miszerint:  a szerz  felek megegyeznek abban, hogy jelen szerz dést úgy a
megbízott, mint a megbízó felmondhatja, külön indokolás nélkül –írásban-  30 napos felmondási id
mellett,  mely felmondás a szerz dést megszünteti.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javaslom a Képvisel -testületnek a feladat-ellátási szerz dés felbontását, Dr. Frankl Klára fogszakorvos
kérelmének megfelel en, 2012. október 1. napjával és kezdeményezem felhatalmazásomat tárgyalás
folytatására a megüresedett fogszakorvosi hely betöltésére és a szükséges intézkedések megtételére a
fogorvosi alapellátás önkormányzati feladata biztosítása érdekében.

Csanytelek, 2012. szeptember 4.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester
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…./2012. (IX. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az általa Dr. Frankl Klára fogszakorvossal
Csanytelek község közigazgatási területére területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi alapellátásra
2011. október 28. napján kötött feladat-ellátási szerz dés 2012. október 1. napjával közös
megegyezéssel való felbontására vonatkozó el terjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta azt, és
felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére és a megüresedett
fogorvosi álláshely betöltése érdekében tárgyalások folytatására a fogorvosi alapellátás önkormányzati
feladat biztosítása érdekében.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:    Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: következ  soros képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dr. Frankl Klára fogszakorvos (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz
- Irattár


