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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012. októberi ülésére 

 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontására javaslat  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy megkeresésemre az AURUM Bt képviseletén 
Szentannainé Dr. Peitl Emőke településünkön területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvos, 
2012. október 01-jén  írásban arról értesített, hogy a Csanytelek I. sz. háziorvosi praxisra vonatkozó 
praxisjogát ez-ideig értékesíteni nem tudta, a jelenleg tartós helyettesítéssel ellátott területi ellátási 
kötelezettséggel Csanytelek községben végzett háziorvosi és iskola-egészségügyi ellátási tevékenységét 2012. október 31. 
napjáig kívánja ellátni.  
Javaslom a fenti feladatok végzésére az önkormányzat képviselő-testülete nevében a polgármesterrel 
2009. szeptember 30. napjával megkötött feladat-ellátási szerződések közös megegyezéssel való 
megszüntetését 2012. október 31. napjával, a szerződés 19. pontjára hivatkozva, miszerint: a 
szerződő felek megegyeznek abban, hogy jelen szerződést úgy a Megbízott, mint a Megbízó felmondhatja, 
külön indokolás nélkül –írásban-  30 napos felmondási idő mellett,  mely felmondás a szerződést 
megszünteti. 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az AURUM Bt-vel 2009. szeptember 30-án megkötött feladat-
ellátási szerződések felbontását 2012. október 31. napjával és kezdeményezem felhatalmazásomat tárgyalás 
folytatására a megüresedett háziorvosi hely tartós helyettesítéssel való betöltésére és a szükséges 
intézkedések megtételére a háziorvosi alapellátás önkormányzati feladata biztosítása érdekében. 
 
Csanytelek, 2012. október 05. 
 
      Tisztelettel: 
 
        Forgó Henrik 
        polgármester 
 
 



 
…./2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontása 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általa AURUM Bt képviselőjével Szentannainé 
Dr. Peitl Emőkével Csanytelek község I. sz. háziorvosi körzetére területi ellátási kötelezettséggel 
háziorvosi alapellátásra és iskola-egészségügyi ellátás végzésére  2009. szeptember 30. napján 
kötött feladat-ellátási szerződések 2012. október 31. napjával közös megegyezéssel való felbontására 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta azt, és felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére és a megüresedett háziorvosi álláshely tartós 
helyettesítéssel való 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: 
- AURUM Bt képviselője Szentannainé Dr. Peitl Emőke (Pogány, Hunyadi u., 4. 7666) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 
 


