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Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Besenyőtelek Község Polgármesterének 67/2021.(V.06.) számú határozata

Háziorvosi tevékenység ellátásról szóló megbízási szerződésről

Besenyőtelek Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákap
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése
alapján, a 27/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszély-
helyzet idejére biztosított jogkörben eljárva a következő határozatot hozza:
1.)A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóLó 2011.

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. * (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet
ben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a
képviselő-testület szerveire átruházott feladat- és hatáskör gyakorlást is az önkormányzat
zökkenőmentes működése érdekében a polgármester gyakorolja.

2.)Besenyőtelek Községi Önkormányzat polgármestere, úgy határozott, hogy Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (I) bekezdés b) pontja alapján —figyelemmel Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 13. ~ (1)
bekezdés 4. pontjára, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. és a háziorvosi, házi gyermekorvosi
tevékenységről szóló 4/2000(11.25.) EüM rendelet alapján, Besenyőtelek II. számú, vala
mint Dormánd háziorvosi körzet feladatainak ellátására, egészségügyi alapellátás körén be
lül biztosított feladat folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében, a háziorvosi feladatok
ellátásával, 202l.június Ot. naptól határozatlan időre, megbízza a PEL-PRO Korlátolt Fe
lelősségű Társaságot (ügyvezetője: Protovin Tamás) és Dr. Pelsőczy Mária feladatellátó
orvost.

3jA képviselő-testület átruházott feladat- és hatáskörében eljárva a határozat mellékletét ké
pező, helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről gondoskodom.

4.)A feladatellátás biztosításához szükséges szerződések, engedélyek módosításához Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervét, valamint a Heves Megyei
Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Népegészségügyi OsztáLyát megkeresem.

5jFelkérem Veres-Horváth Anett Helga jegyzőt a szükséges hatósági intézkedések megtéte
lére.

Felelős: Bozsik Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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