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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. május 31. napján tartandó ülésére  

Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 
háziorvosával nyugállományba vonulása okán 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
dr. Tar Ágnes – 2018. január hónapban, személyes megkeresés alkalmával – jelezte  
Kiskunhalas Város Önkormányzata felé, nyugállományba szeretne vonulni és 2018. június 1. 
napjával fel kívánja mondani a VII. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó, az 
önkormányzattal kötött feladat ellátási megállapodását.  
A megbeszélés során jelezte azt is, hogy dr. Tomán Erzsébet Katalin – aki a háziorvostan 
szakorvosa - 2018. március 01. napjától helyettesként már részt vesz a VII. sz. felnőtt 
háziorvosi körzetben. A helyettesítéshez szükséges – előzetes, elvi - engedélyeket a 
szakhatóságoktól már beszerezték.  
A végleges engedélyről készült határozatot a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2018. 05. 07. napján megküldte 
Kiskunhalas Önkormányzata részére. A határozatban foglaltak szerint dr. Tar Ágnes feladatait 
folytatólagosan dr. Tomán Erzsébet Katalin felnőtt háziorvos vesz át. Így a VII-es számú 
felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapfeladat ellátás biztosított. 
A körzet egészségügyi feladatainak ellátásában dr. Tar Ágnes a továbbiakban helyettesítő 
szakemberként vesz részt. 
 
Tekintettel a fentiekre javaslom Kiskunhalas Város Képviselő-testületének, támogassa dr. Tar 
Ágnes kérelmét és közös megegyezéssel szüntesse meg a Dr. Tar Egészségszolgáltató Betéti 
Társasággal 1995. március 21. napján kötött – többször módosított - Megbízási Szerződést. 
 
A szerződés 12. pontjában foglaltak szerint: 
 
„a háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátását szolgáló szerződés 
megszűnik: 

a.) közös megegyezéssel” 

dr. Tar Ágnes esetében a fentiekre való tekintettel a közös megegyezés vonatkozik, ugyanis ő 
gondoskodott a VII. számú praxis folyamatos működtetéséről. A Megbízási Szerződésben 
foglalt felmondási időnek is eleget tett. Utódja 2018. június 01. naptól veszi át és működteti a 
VII-es számú felnőtt háziorvosi praxist és erre a feladat ellátásra Kiskunhalas Város 
Önkormányzata megbízta.  

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést  
megtárgyalni, és a szükséges határozatot elfogadni szíveskedjen.  

 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. május 31. napjával megszünteti a Dr. 
Tar Egészségszolgáltató Bt.-vel az 1995. március 21. napján kötött – többször módosított 
- Szerződést, mely a Háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásra 
vonatkozik.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert szerződés megszüntetésére vonatkozó határozat aláírására. 
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