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 Tárgy: A 124/2020. Kth. számú határozat hatályon kívül helyezése 
 

51/2020. (XI.11.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi a ,,Vállalkozási 

szerződés módosítása a központi alapellátás - orvosi ügyelet - biztosítása érdekében” 
tárgyú 124/2020. Kth. számú határozatát.  

2. A Vállalkozási szerződés aláírásáról saját hatáskörömben gondoskodom. 
Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a ,,Vállalkozási szerződés módosítása a központi 

alapellátás - orvosi ügyelet - biztosítása érdekében” tárgyú 124/2020. Kth. számú határozatát 

2020. szeptember 24. napán hozta meg. Kiskunhalas Város Önkormányzata, valamint az 
EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft közöttük 2019. december 

02. napján Vállalkozási szerződés jött létre a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására, amely 2020. 

december 02. napjáig szól. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Vállalkozási szerződést két év 

időtartamra, vagyis 2022. december 01. napjáig meghosszabbítani kívánta, azonban az 

EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-nek nem feleltek 

meg a szerződéses feltételek, az egyeztetéseket követően nem írta alá a szerződést. 

Tekintettel arra, hogy nem várható a továbbiakban sem sikeres egyeztetés e tárgyban, indokolt 

a 124/2020. kth. számú határozat hatályon kívül helyezése. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 
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A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. november 11.   
 
 
 
 

   
 Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


