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Tárgy:  Dr. Sándor Judit fogszakorvos 
szerzıdésmódosítási kérelme 

Sorszám: IV/15 

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı 
Dr. Farkas László jogi munkatárs 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Egészségügyi és Szociális Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. november 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Dr. Sándor Judit fogorvos a mellékelt kérelemmel fordult Békés Város 
Önkormányzatához, melyben kéri a közte (illetve a szerzıdés 1999. jan. 27-i módosítása 
következtében az általa képviselt SAN-MAR–DENT Bt.) és Békés Város Önkormányzata 
között létrejött szerzıdés módosítását. 

A fogszakorvos asszony kérelmében elıadja, hogy a pénteki napokra esı rendelési 
idıtartamot kívánja módosítani a következıkben leírtak szerint. A kérelmet megelızı 
idıszakban péntek délutánonként, 13:00 órától 19:00 óráig rendelt, azonban indokolása 
szerint az elmúlt 22 év gyakorlata során csak elvétve akadt igény a délutáni rendelésre 
(számításai szerint kb. 2,6 páciens/rendelés). A továbbiakban péntekenként délelıtt, 07:00 
órától 13:00 óráig kíván rendelni. Emiatt Dr. Sándor Judit az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézetétıl kérte cégének, 
a SAN-MAR-DENT Bt. mőködési engedélyének módosítását, melyet a fenti szerv 2009. 
október 15-én kelt, 5985-4/2009. ikt. számú határozatával jóváhagyott. 

Ennek következtében a jelenleg érvényes mőködési engedély szerint Dr. Sándor Judit 
rendelési ideje pénteki napokon 7:00-13:00 h-ig tart. Az ÁNTSZ hivatkozott határozata 
szerint a fogászati alapellátás esetében a fogszakorvos asszonyt Dr. Garda Judit helyettesíti. 
Dr. Sándor Judit a mőködési engedélyben foglaltakkal ellentétben Dr. Péter Sándorral kötött 
írásbeli megállapodást a helyettesítés tárgyában, mely szerint Dr. Péter Sándor vállalja a 
fogorvos asszony helyettesítését. Az errıl szóló megállapodást az elıterjesztéshez 
mellékeltük. 

Dr. Péter Sándor fogszakorvos Muronyban és Békésen is rendel, így megoldható a 
helyettesítés, viszont ebben az esetben szükség lesz a SAN-MAR-DENT Bt. mőködési 
engedélyének újabb módosítására a helyettesítés vonatkozásában.  

Dr. Péter Sándor Békésen a Hızsı utcában rendel, nem a Vásárszél u. 2. szám alatti 
rendelıben. Emiatt pénteken délutánonként (13:00-19:00 h-ig) a Békés, Vásárszél u. 2. szám 
alatti rendelıben az esetleges szerzıdés módosítást követıen már csak Dr. Futó Erika 
fogszakorvos rendelne, így, ha ı szabadságra megy, nem marad a rendelıben fogorvos, aki el 
tudná látni a délután érkezıket. 

A fogászati alapellátás biztosítása tárgyában Békés Város Önkormányzata és Dr. 
Sándor Judit között 1998. február 10-én jött létre „Feladatátvállalási Szerzıdés” (jelen 
elıterjesztéshez mellékelve). E szerzıdés 2. pontja tartalmazza a rendelési idıt. A szerzıdés 
módosítása elsısorban a felek közös megegyezése útján, azaz a T. Képviselı-testületnek a 
fogszakorvos asszony kérésével egybehangzó döntése útján lehetséges. 

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

Békés Város Képviselı-testülete nem járul hozzá a SAN-MAR-DENT BT-vel 
1998. február 10-én kötött „Feladatátvállalási szerzıdés” módosításához, azaz  
nem hagyja hóvá, hogy a fogorvosi alapellátás rendelési ideje pénteki napokon 
reggel 7:00 h-tól du. 13:00 h-ig tartó idıtartamra módosuljon.  

Határid ı:        értelem szerint 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. november 17. 
    Izsó Gábor 

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

Jogi ellenjegyzı 

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

 


