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Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. szeptember 30-án (szerdán)
du. 15. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

Az ülés napirendje:

1) Csanytelek I. háziorvosi körzete működtetése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Egyebek



2

Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 30. napján megtartott soros
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 30-án (szerdán) du
15,00  órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Mucsi István alpolgármester
Széll Csabáné képviselő
Bali József képviselő
Pető Sándor képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő
Márton Erzsébet képviselő
Forgó János képviselő
Balog Károly képviselő

Távolmaradását bejelentette: Forgó Henrik polgármester
Majzik József képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Kató Pálné jegyző
Bori Sándorné jegyzői Irodavezető,

jegyzőkönyvvezető
Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető
Szentannainé  Dr. Peitl Emőke orvos

Mucsi István alpolgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai
közül 8 képviselő jelen van, 1 képviselő és a polgármester úr távolmaradását bejelentette. Szavazásra
bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő testület külön-külön
szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) Csanytelek I. háziorvosi körzete működtetése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Márton Erzsébet SZEOKSB elnök

2) Egyebek

1) Napirend
Tárgy: Előadó:

Csanytelek I. háziorvosi körzete működtetése Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző
Márton Erzsébet SZEOKSB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a településen az I. háziorvosi körzet területi
ellátása működtetését Dr. Baláspiri Csaba háziorvos látja el. A működtetési jog személyhez kapcsolódó
vagyoni értékű jog, mely elidegeníthető. Dr. Baláspiri Csaba háziorvosi praxisát 2009. november 1.
napjától Szentannainé Dr. Peitl Emőke orvos részére értékesítette, az önkormányzatunkkal kötött
személyes közreműködésre vonatkozó szerződési feltételnek nem tud eleget tenni, ezért 2009. október 31.
napjával az I. sz. háziorvosi körzet területi ellátására vonatkozó szerződést a DABDA Bt ügyvezetője
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felmondta. A praxis átadásának jogi akadálya nincs.  Szentannainé Dr. Peitl Emőke a háziorvosi és az
iskola-egészségügyi feladat ellátásához szükséges szakmai képesítéssel, végzettségeiről szóló
dokumentumokkal, 26 éves háziorvosi gyakorlattal rendelkezik. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzattal
kötendő szerződési feltételeknek megfelel Szentannainé Dr. Peitl Emőke, a szakhatósági igazolások alapján
alkalmas a település lakossága egészségügyi alapellátási feladatai végzésére. Elmondta, hogy tárgyi
előterjesztést a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság napirendje keretében
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé. Javasolta az előterjesztés
és határozati javaslat változtatás nélküli jóváhagyását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Mucsi István alpolgármester: Felkérte Szentannainé Dr. Peitl Emőke doktornőt, mutatkozzon be a
képviselő- testületnek.

Szentannainé Dr. Peitl Emőke orvos: Megköszönte a képviselő- testületi ülésre való meghívását, ezáltal
a lehetőséget a bemutatkozásra. Ismertette a képviselő- testület tagjaival szakmai életútját. A Pécsi
Orvostudományi Egyetemen végzett 1977-ben, 1981-ben pulmonológus szakvizsgát majd 1996-ban
háziorvostan szakvizsgát tett. A Pécsi Tüdőgyógyintézetben dolgozott 1977-1981-ig utána a Soproni
Városi Kórház Pulmonólógiai osztályán, 1982-től 2008-ig háziorvosként, 2008. áprilisától jelen időpontig
pedig a TMÖK Balassa János Kórháza Szekszárd belgyógyászatán dolgozott. Elmondta, hogy 26 éves
háziorvosi gyakorlatát kívánja kamatoztatni a Csanyteleki lakosok gyógyításában.

Márton Erzsébet képviselő: A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnökeként javasolta az előterjesztés elfogadását, Szentannainé Dr. Peitl Emőke orvos háziorvosként való
megbízását.

Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

52/2009. (IX. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek I. háziorvosi körzete működtetése

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete elfogadja a DABDA Bt.  (székhelye:
Szeged, Pálfy u. 3., fióktelepe Csanytelek, Radnóti u. 2.) képviseletére jogosult által Csanytelek
Község I. körzet területi egészségügyi alapellátására Csanytelek Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási
szerződés  felmondását, 2009. október 31. napjával.

2) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete 2009. november hó 1. napjától, annak
visszavonásáig, határozatlan időre Csanytelek Község I. sz. háziorvosi körzete területi
ellátási kötelezettséggel való működtetési jogával megbízza az „AURUM” Bt. (Székhelye:
Pogány, Hunyadi u. 4.)  vezető tisztségviselőjét Szentannainé Dr. Peitl Emőke orvost az e
határozathoz csatolt 1. melléklet szerinti szerződésben foglaltak szerint.

3) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete 2009. november hó 1. napjától, annak
visszavonásáig, határozatlan időre Csanytelek Község  közigazgatási területén élő 3-18
éves korosztály iskola-egészségügyi  feladatainak ellátásával megbízza az „AURUM” Bt.
(Székhelye: Pogány, Hunyadi u. 4.) vezető tisztségviselőjét Szentannainé Dr. Peitl Emőke
orvost az e határozathoz csatolt 2. melléklet szerinti szerződésben foglaltak szerint.
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4) A képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozathoz mellékelt (2. és
3. pont szerint) feladat-ellátási szerződés, továbbá iskola-egészségügyi ellátási szerződés
megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Felelős:     Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:   feladat-ellátási és iskola-egészségügyi ellátási szerződés megkötését követő
                                         képviselő testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
„AURUM” Bt. képviselője Szentannainé Dr. Peitl Emőke orvos
DABDA Bt. képviselője, Dr. Baláspiri Csaba háziorvos
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentesi, Csongrádi, Kisteleki kistérségi Intézete
(Szentes)
Dél- alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (Szeged)
Képviselő- testület tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
Irattár

Mucsi István alpolgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Mucsi István Kató Pálné
alpolgármester                                                                                                jegyző
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