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Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2020. szeptember 16-i soros nyílt üléséről 
 

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal: 

52/2020. (IX.16.) önkormányzati határozat 
 

1. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy Kétsoprony és Telekgerendás településeket magában foglaló fogorvosi körzet működtetése 
érdekében a KŐNIG ÉS MAKKOS BT-vel /cg.: 04-06-003717, székhely: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 3., 
adószám: 20862152-1-04, képviseli: Dr. Kőnig János ügyvezető,feladat-ellátásra személyesen kötelezett 
fogorvos:Dr. Juhász-Kőnig Zita (születési név: Juhász Zita, születési hely, idő: Békéscsaba, 1995. július 26., 
anyja neve: Dr. Kőnig Mariann, lakcím: 5600 Békéscsaba, Táncsics u. 86., alapnyilvántartási száma 
(pecsétszám): 88697)/feladat-ellátási szerződést köt. 
 
2. A Képviselő-testület javasolja elfogadni a jelen határozati javaslat 1. sz. mellékletét képező, Kétsoprony 
Község Önkormányzata, valamint Telekgerendás Község Önkormányzata és a KŐNIG ÉS MAKKOS BT. 
között létrejövő feladat-ellátási szerződés megkötésére vonatkozó előszerződést és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
3. A Képviselő-testület javasolja felhatalmazni a polgármestert, hogy a Kétsoprony és Telekgerendás 
településeket magában foglaló fogorvosipraxisra vonatkozóan a véglegessé vált praxisengedély kiadása esetén 
e praxis tekintetében a KŐNIG ÉS MAKKOS BT-vel /cg.: 04-06-003717, székhely: 5600 Békéscsaba, 
Kolozsvári u. 3., adószám: 20862152-1-04, képviseli: Dr. Kőnig János ügyvezető,feladat-ellátásra személyesen 
kötelezett fogorvos:Dr. Juhász-Kőnig Zita (születési név: Juhász Zita, születési hely, idő: Békéscsaba, 1995. 
július 26., anyja neve: Dr. Kőnig Mariann, lakcím: 5600 Békéscsaba, Táncsics u. 86., alapnyilvántartási száma 
(pecsétszám): 88697)/a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése – ill. jelen határozati javaslat 2. sz. mellékletét 
képező feladat-ellátási szerződés - szerinti feladat-ellátási szerződést az előszerződés alapján megkösse.  
 
Felelős: Ránkli Ferencpolgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 

 
      Ránkli Ferenc s.k.                     dr. Csatlós László 
        polgármester                            jegyző megbízásából: 
                                                                                            Kosznáné dr. Pule Ilona 
                                                                                             kirendeltség-vezető s.k. 
A kivonat hiteléül: 
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 Szabados Henriette 
jegyzőkönyvhitelesítő  
 

 
Telekgerendás, 2020. szeptember 16. 


