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Tisztelt Képviselı-testület!  

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete az 1699/2/2011. ügyiratszámú, 2011. 
április hó 12. napján kelt határozattal rendelkezett a GAMMA-DENT BT. (székhely: 5630 
Békés, Teleki u. 5.) mőködési engedélyének egységes szerkezetben történı kiadásáról, illetve 
az alapellátások tekintetében dr. Márk Zoltán fogorvos, mint ötödik helyettes feltüntetésérıl.  

Békés Város Önkormányzata és a GAMMA-DENT BT. között két megbízási 
szerzıdés jött létre az iskolafogászati feladatok ellátására. Az iskolafogászati feladatokat a 
2009. február hó 27. napján létrejött megbízási szerzıdés értelmében Dr. Lippai Beáta Lilla 
fogorvos, a 2009. február hó 27. napján létrejött majd 2010. december hó 21. napján 
módosított megbízási szerzıdés értelmében Dr. Teleki Réka fogorvos látja el. A szerzıdések 
7. pontjában a gyermek-iskolafogászati feladatokat ellátó fogorvosok helyettesítését végzı 
fogorvosok név szerint vannak felsorolva. 

Az 1699/2/2011. ügyiratszámú határozat 1. számú melléklete Dr. Lippai Beáta Lilla, 2. 
számú melléklete Dr. Teleki Réka fogorvosok személyes ellátási kötelezettségét rögzíti az 
iskolafogászat tekintetében. A határozatok 10. pontjában „alapellátás esetén a helyettesítés 
rendje” címszó alatt név szerint feltüntetésre kerülnek a helyettesítést ellátó fogorvosok.  

Dr. Nagy György fogorvos, a GAMMA DENT BT. ügyvezetıje kérelemmel fordult 
Békés Város Önkormányzatához, amelyben kéri, hogy a megbízási szerzıdések 7. pontja úgy 
módosuljon, hogy a gyermek-iskolafogászati feladatok ellátása tekintetében a helyettesítési 
rendet a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, 
Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete által kiadott hatályos mőködési engedélyben foglaltak 
határozzák meg.   

A helyettesítés rendjének kialakítása vonatkozásában az önkormányzat jogkörrel nem 
rendelkezik, azt –a feladatot ellátó kérelmére- a Szakigazgatási Szerv engedélyezi, és az általa 
kiadott határozat mellékletét képezı mőködési engedélyben rögzíti. A módosítás 
eredményeként elkerülhetı lesz, hogy az iskolafogászati feladatok vonatkozásában 
helyettesítést ellátó fogorvosok személyében beálló változások miatt a szerzıdéseket 
módosítani kelljen. A megbízási szerzıdések módosításának tervezetei az elıterjesztés 1. 
számú és 2. számú mellékleteit képezik.   

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a GAMMA-DENT BT.-vel  
o 2009. február hó 27. napján megkötött, illetve a 
o 2009. február hó 27. napján megkötött, majd 2010. december hó 

20. napján módosított 
szerzıdések módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: a gyermek-iskolafogászati 
feladatokat ellátó fogorvosok helyettesítési rendjét a Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi 
Intézete által kiadott hatályos mőködési engedélyben az „alapellátás esetén a helyettesítés 

rendje” rovatban név szerint feltüntetett fogorvosok látják el.  A szerzıdések további 
része változatlan marad. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a  határozat mellékletét 
képezı szerzıdésmódosításokat írja alá. 

Határidı:        értelem szerint 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2011. május 18. 

 
    Izsó Gábor 

polgármester 
 
 
 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 



1. számú melléklet 

 
 

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
 
A Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petıfi u. 2., képviselı: Izsó Gábor 
polgármester) és a GAMMA-DENT BT. (5630 Békés, Teleki u. 5., képviselı: Dr. Nagy 
György fogszakorvos, ügyvezetı) között 2009. február hó 27-én létrejött megbízási 
szerzıdést a Felek közös megegyezéssel, Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
……../2011. (V. 26.) határozata alapján az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. A szerzıdés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul 
 

7.) Dr. Lippai Beáta Lilla fogorvos helyettesítését a Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, Békési, Szeghalomi 

Kistérségi Intézete által kiadott hatályos mőködési engedélyben az „alapellátás 

esetén a helyettesítés rendje” rovatban név szerint feltüntetett fogszakorvosok 

látják el. 

 

2. A jelen okiratban foglalt módosítások az aláírás napján lépnek hatályba.  
 
3. A szerzıdés további rendelkezései változatlanok maradnak.  
 
Ezen szerzıdést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt 
jóváhagyólag írták alá.  
 
Békés, 2011. .................... hó ….. nap 
 
 
 
 
 

Izsó Gábor      Dr. Nagy György 
                      polgármester                                                         ügyvezetı 



2. számú mellélet 

 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
 
A Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petıfi u. 2., képviselı: Izsó Gábor 
polgármester) és a GAMMA-DENT BT. (5630 Békés, Teleki u. 5., képviselı: Dr. Nagy 
György fogszakorvos, ügyvezetı) között 2009. február hó 27-én létrejött, 2010. december hó 
21-én módosított megbízási szerzıdést a Felek közös megegyezéssel, Békés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének ……../2011. (V. 26.) határozata alapján az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
1. A szerzıdés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul 
 

7.) Dr. Teleki Réka fogorvos helyettesítését a Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, Békési, Szeghalomi 

Kistérségi Intézete által kiadott hatályos mőködési engedélyben az „alapellátás 

esetén a helyettesítés rendje” rovatban név szerint feltüntetett fogszakorvosok 

látják el. 

 

2. A jelen okiratban foglalt módosítások az aláírás napján lépnek hatályba.  
 
3. A szerzıdés további rendelkezései változatlanok maradnak.  
 
Ezen szerzıdést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt 
jóváhagyólag írták alá.  
 
Békés, 2011. .................... hó ….. nap 
 
 
 
 
 

Izsó Gábor      Dr. Nagy György 
                      polgármester                                                         ügyvezetı 


