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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. decemberi ülésére 

 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosítása jóváhagyása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Emlékeztetem Önöket arra hogy Dr. Hornyák Edina  településünkön területi ellátási kötelezettséggel 
tevékenykedő I. körzet házorvossal a Képviselő-testület felhatalmazása alapján 2013. április 26. napján 
kötöttem feladat-ellátási szerződést. A szerződés 12.) pontja rendelkezik arról, hogy a Feladatellátó 6 
hónapos felmondási idő biztosításával írásban mondhatja fel a szerződést. 
Dr. Hornyák Edina háziorvos megkeresett azzal, hogy a háziorvosi feladatok alacsony finanszírozása és az 
I. körzetbe tartozó betegek száma miatt a feladatellátást a jövőben nem tudja vállalni. Ahhoz, hogy egyéni 
vállalkozói jogviszonyát meg tudja szüntetni és munkaviszonyt tudjon létesíteni, a hatályban lévő feladat-
ellátási szerződését 2014. február 28. napjával fel kell mondania, azonban ez csak akkor lehetséges, ha a 
szerződés 12.) pontjában szereplő 6 hónap felmentési idő  2 hónap felmondási időre módosul. 
Dr. Hornyák Edina érveit elfogadva kezdeményezem a feladat-ellátási szerződés módosítását a háziorvosi 
alapellátás önkormányzati feladata biztosítása érdekében. 
 
Csanytelek, 2012. december 16. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
        Forgó Henrik 
        polgármester 
 
 



 
…./2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosítása jóváhagyása 
 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú vonatkozó előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) Dr. Hornyák Edina háziorvossal Csanytelek község I. sz. háziorvosi körzete területi ellátási 
kötelezettséggel háziorvosi alapellátásra 2013. április 26. napján kötött feladat-ellátási 
szerződés t2014. január 1. napjával a következők szerint módosítja: 
 

2.) A megállapodás 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Feladatellátó 2 hónapos 
felmondási idő biztosításával mondhatja fel írásban a Megbízóhoz benyújtott nyilatkozatában. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen előterjesztéshez 1. 

mellékletként csatolt e módosítással egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződés 
aláírására 
 

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 
 


