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Kiegészítés 
a IV/ 5. számú előterjesztéshez 

(Feladat-ellátási szerződés módosítási kérelem) 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. február 17-i 

ülésén megtárgyalta az előterjesztést és támogatta a határozati javaslatot.  

A Bizottság ülésén szóbeli kiegészítésként elhangzott, hogy Dr. Sándor Judit fogorvos 

(SAN_MAR_DENT Bt. képviselője) azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 

engedélyezze, hogy az általa működtetett fogászati praxis helyettesítését (4. sz. fogorvosi 

körzet) Dr. Futó Erika és Koppné Dr. Hajdu Anikó lássa el. Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 381/2012. (XII. 12.) határozatával kezdeményezte a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység vonatkozásában az önkormányzat és a szolgáltatók 

között hatályban lévő szerződések újrakötését. A 2012 decemberében megkötött feladat-

ellátási szerződésekben a helyettesítés rendje a következők szerint került meghatározásra:  

„12. Egészségügyi szolgáltató a tervezett távolléte idejére gondoskodik a fogorvosi 

feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. A 

helyettesítő(k) díjazásáról Egészségügyi szolgáltató gondoskodik.” 

 Az OEP-pel történő egyeztetés alapján a helyettesítés rendjét a működési engedélyben 

kell rögzíteni, így nem szükséges a feladat-ellátási szerződés módosítása. Az OEP 

tájékoztatása alapján a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató köteles tájékoztatni az 

Önkormányzatot, ha a működési engedélyben változás következett be. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy az eredetileg kipostázott határozati javaslatok helyett 

az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni.  

Határozati javaslatok: 

I. 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GAMMA DENT Bt-vel 

(5630 Békés teleki u. 5., képviseli: Dr. Nagy György) kötött feladat-ellátási 

szerződés módosításához - a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – 

hozzájárul.  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a megállapodás aláírására, a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

II. 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy - Békés 

Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján - a 4. sz. fogorvosi 

körzetben a SAN-MAR-DENT Bt. (5630 Békés, Dió u. 4. , képviseli: Dr. Sándor Judit) 

által működtetett fogászati praxis helyettesítését Dr. Futó Erika és Koppné Dr. Hajdu 

Anikó fogszakorvos látja el.  

 

Határidő:        értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2015. február 20. 

    Izsó Gábor sk 

polgármester 


