
Csanytelek Község Polgármesterétől 
             6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 
                 Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517 
  e-mail: csanytelek@csanytelek.hu , www.csanytelek.hu 
 
515-6/2013. 
      
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. decemberi ülésére 

 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra és iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött szerződés közös megegyezéssel való 

felbontása elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy Dr. Hornyák Edina  településünkön területi 
ellátási kötelezettséggel tevékenykedő I. körzet házorvosa, 2013. december  16.-án hozzám benyújtott 
levelében jelezte, hogy a területi ellátási kötelezettséggel Csanytelek községben végzett háziorvosi tevékenységét nem 
kívánja folytatni a jövőben és bejelentette az I. körzet háziorvosi ellátási feladatok és iskola-
egészségügyi feladatok végzésére az önkormányzat képviselő-testülete nevéb4. február 28. napjával és 
közös megegyezéssel való megszüntetését.  
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Javaslom a Képviselő-testületnek a feladat-ellátási szerződések felbontását, Dr. Hornyák Edina háziorvos 
kérelmének megfelelően, 2014. február 28. napjával és kezdeményezem felhatalmazásomat tárgyalás 
folytatására a megüresedett háziorvosi hely betöltésére és a szükséges intézkedések megtételére a 
háziorvosi alapellátás önkormányzati feladata biztosítása érdekében. 
 
Csanytelek, 2012. december 16. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
        Forgó Henrik 
        polgármester 
 
 



 
…./2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra és iskola-egészségügyi feladatok ellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való 

felbontása elfogadása 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete az általa Dr. Hornyák Edina háziorvossal 
Csanytelek község I. sz. háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi alapellátásra 
2013. április 26. napján kötött feladat-ellátási szerződés 2014. február 28. 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 betöltése érdekében tárgyalások folytatására a háziorvosi 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. Hornyák Edina háziorvos (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 
 


