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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
82 /2012. ( IX. 20.   ) számú határozata 

 

Döntés  a háziorvosi szolgálat működtetéséről, a működtetés  érdekében helyettesítő 
háziorvosi feladat ellátási szerződés kötéséről. 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Döntés  a 
háziorvosi szolgálat működtetéséről, a működtetés  érdekében helyettesítő háziorvosi 
feladat ellátási szerződés kötéséről” című előterjesztést a polgármester előterjesztésében 
és az ügyben az alábbi döntést hozta:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Országos 
Alapellátási Intézet és az Önkormányzat között 2011. október 27-én kötött háziorvosi 
feladatátvállalási szerződés 22. pontjának –második francia bekezdése- alapján  
2012. szeptember 30-val történő egyoldalú felmondását. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település egészségügyi alapellátása 
biztosítása érdekében 2012. október 1-től ismét  önállóan – az üres háziorvosi álláshely 
betöltéséig- helyettesítő háziorvos megbízásával kíván a háziorvosi szolgálat 
működtetéséről gondoskodni. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az üres háziorvosi álláshely 
betöltéséig – a háziorvosi feladatok ellátására  
 
megbízási szerződést köt a  SOSPITO Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel (7636 Pécs, 
Neumann János u. 25., cjsz.: 02-09-075211, adószáma: 11715117-2-02, bankszámlaszáma: 
10700055-25423202-51100005, képviseli: Dr. Koroknai Géza, orvosi nyilvántartási száma: 
41820) 
 
A háziorvosi felatok ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezetét ( mely jelen határozat 
melléklete, írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
SOSPITO Egészségügyi és Szolgáltató Kft. –vel (7636 Pécs, Neumann János u. 25., cjsz.: 02-09-
075211, adószáma: 11715117-2-02, bankszámlaszáma: 10700055-25423202-51100005, képviseli: 
Dr. Koroknai Géza, orvosi nyilvántartási száma: 41820) a háziorvosi feladatok ellátásáról szóló 
megbízási szerződést aláírja. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 
háziorvosi szolgálat részére 2012. október 1-től érvényes működési engedély valamint a 
feladat finanszírozása érdekében a finanszírozási szerződés megkötéséhez a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. szeptember 30. 
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                           polgármester                                                                                                      körjegyző 


