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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012. szeptemberi ülésére 

 
Tárgy: Fogorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontásáról szóló  56/2012. (IX. 14.) Ökt 

határozat módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Képviselő-testület 2012. szeptember 14. napján megtartott ülésén 
elfogadta Dr. Frankl Klára fogszakorvos feladat-ellátási szerződésének 2012. október 1. napjával és közös 
megegyezéssel való megszüntetését és felhatalmazott a szükséges intézkedések megtételére és a 
megüresedett fogorvosi álláshely betöltése érdekében tárgyalások folytatására a fogorvosi alapellátás 
önkormányzati feladat biztosítása érdekében.  
Az eltelt időben tárgyalásokat folytattam, azonban eddig nem sikerült a feladat ellátását másik 
fogszakorvossal elláttatni, így Dr. Frankl Klára fogszakorvos vállalta, hogy 2012. október 30. napjáig 
továbbra is ellátja a betegeket és a szerződés felbontására 2012. november 1. napjával kerül sor. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A fenti tájékoztatást figyelembe véve javaslom a Képviselő-testületnek az 56/2012. (IX. 14.) Ökt határozat 
módosítását akként, hogy a feladat-ellátási szerződés 2012. november 1. napjával való felbontását 
kezdeményezem a fogorvosi alapellátás önkormányzati feladata biztosítása érdekében. 
 
Csanytelek, 2012. szeptember 27. 
 
      Tisztelettel: 
 
        Forgó Henrik 
        polgármester 
 
 



 
…./2012. (IX. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Fogorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontásáról szóló 56/2012. (IX. 14.) Ökt 

határozat módosítása 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általa Dr. Frankl Klára fogszakorvossal 
Csanytelek község közigazgatási területére területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi alapellátásra 
2011. október 28. napján kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel való felbontására 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta azt és az 56/2012. (IX. 14.) Ökt 
határozatát akként módosítja, hogy a feladat-ellátási szerződést 2012. november 1. napjával közös 
megegyezéssel felbontja 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 felelős:    Forgó Henrik polgármester             
Beszámolás határideje: következő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Frankl Klára fogszakorvos (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet (Szentes) 
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala (Szeged, Bal fasor 17. -21.) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 
 


