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Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 
 


 
 


M E G H Í V Ó 


 
A helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-ban biztosított 
jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 
ülését 


2017. április 28-án (péntek) 08.00 órára 


összehívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.)  
 
Napirend: 


 


1./ Orvosi körzet helyzete 
2./ Központi pályázat beadása 
3./Bejelentések 


     
Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Szeghalom, 2017. április 26. 
 
 
 
 


 
 


 
 


Tisztelettel: 
 


  
 
 Macsári József  
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2017. április 28-án tartandó ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Sajnálattal jelentem be, hogy a 2. számú gyermekorvosi körzetben újabb nehézség merült fel. 
A hét két napján (kedd-csütörtök) helyettesítést ellátó dr. Szirovicza Éva gyermekorvos felmondta a 
szerződését, már április 27-én sem látja el feladatát.  
Így újabb helyettesről kell gondoskodnunk. dr. Farkas Erzsébet vállalta, hogy a keddi napon ellátja 
a rendelést, illetve a körzet csecsemő-tanácsadását. 
A finanszírozási szerződés megkötéséhez, illetve a működési engedély módosításához a személyi 
változásokról testületi döntés meghozatala szükséges. 
 
66/2017.(IV.28.) Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Önkormányzat a 2. számú, betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben 2017. április 
28-tól 1-től dr. Szirovicza Éva felmondását tudomásul veszi. Ezen időponttól dr. Farkas 
Erzsébet látja el a helyettesítést a keddi napokon a korábbi rendelési időben. A megbízási díj 
összege 30.000 Ft naponta. 
A helyettesítő orvost dr. Rudner Bernadett helyettesíti. 
Felhatalmazza a képviselő-testület Macsári József polgármestert a szükséges szerződések 
aláírására. 
Felkéri a képviselő-testület Macsári József polgármestert, hogy a hosszú távú megoldás 
érdekében javaslatot dolgozzon ki, és azt terjessze a testület elé. 
 
dr. Hayder Karim háziorvos helyettesítési feladatot kíván ellátni Köröstarcsa községben. Ezen 
eljárás kapcsán derült ki, hogy a működési engedélyében a rendelési idő és a helyettesítés rendje 
nem aktuális. A valós és tényleges állapot testületi döntésbe foglalása szükséges. 
 
67/2017.(IV.28.) Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzat a 2. számú háziorvosi körzetben dr. Hayder Karim 
háziorvos rendelési idejét az alábbiak szerint állapítja meg: 
Hétfőtől péntekig: 8 órától 12 óráig 
A körzetben a helyettesítést dr. Ludmányi Hajnalka és dr. Al-Selwi Ali Abdulmoghi látja el. 
 
Szeghalom, 2017. április 27. 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 





