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ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

 
Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozatról 

 
 
 
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1 db határozati javaslat  
  
 
Jogszabályi háttér: 
 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 
 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 
 
 
 
A csökmői fogászati praxis betöltetlen.  Dr. Gulácsy Albert fogorvos megbízási szerződéssel látta el a 
helyettesítést heti 11 órában. 2020. december 31. napjával a megbízási szerződés közös megegyezéssel 
megszűnt. 2021. január 1. napjától Dr. Török Kitti fogorvos látja el a helyettesítést, szintén 11 órában 
megbízási szerződéssel. 
2020. nyarán Dr. Török Kitti benyújtott egy szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben 
2020. végén a szakvizsgát teljesíti és lehetőség lesz rá a fogorvosi letelepedési pályázat igénybevételével 
a feladat-ellátási szerződést szeretne kötni az önkormányzattal. A Képviselő-testület a 44/2020. (VI.25.) 
önkormányzati határozatában támogatta ezt a szándékot. 
2021. január 5-én Dr. Török Kitti fogorvos kérelmet nyújtott be, melyben előadja, hogy pályázatot 
kíván benyújtani a 2021. évi Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázati kiírásra. Ennek 
benyújtásához szükséges az önkormányzat szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó 
személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 6 éves időtartamra feladat-
ellátási szerződést köt. 
 
Összhangban a Képviselő-testület által meghozott 44/2020. (VI.25.) önkormányzati határozattal az 
alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
           
Csökmő, 2021. január 08. 
 
        /:Nagy Tibor sk.:/  
            polgármester 
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Melléklet az előterjesztéshez: határozati javaslat 

 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  

…./2021. (I.8.) határozata 
 

 
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következő döntést hoztam: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata - összhangban Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete 44/2020. (VI.25.) önkormányzati határozatában foglaltakkal - kifejezi azon 

szándékát, hogy Dr. Török Kitti fogorvos (szül. hely, idő: Berettyóújfalu, 1992.05.02., szem. ig. 

szám: 241423CE, pecsétszám: 83409) személyes közreműködésével működő egészségügyi 

szolgáltatóval legalább 6 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést köt. 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
Csökmő, 2021. január 08. 
 
 
 

Nagy Tibor 
polgármester 

 

 

 
   


