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Ikt.sz.: 570-1/2014. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én de. 

1000 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bagdi Sándor    alpolgármester 
 Losonczi János   alpolgármester 
 Dr. Gadóczi István   települési képviselő 
 Derzsényi János   települési képviselő 
 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
 
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Füzesiné Nagy Zita  jegyző 
 Zsólyominé Gyenes Anikó jegyzőkönyvvezető 
  
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
  
 

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő 
képviselő jelen van. Derzsényi János távolmaradását jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bagdi Sándor képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt 
jelen a szavazáson) elfogadta. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6 
fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazáson) elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 
1./ Javaslat feladat-ellátási előszerződés megkötésére az ÁSZ-DENTÁL Kft-vel 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./  Különfélék. 

 
 

1. Napirendi pont 
 

Javaslat feladat-ellátási előszerződés megkötésére az ÁSZ-DENTÁL Kft-vel  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a Tiszacsegei 2. számú fogorvosi 
körzet ellátására feladat-ellátási előszerződést az ÁSZ-DENTÁL Kft-vel (székhelye: 4026 
Debrecen, Bethlen u. 54. 2/13.), azzal a feltétellel, hogy a személyes ellátást dr. Árvai 
Szabolcs (született: Szikszó, 1987.03.08., an.: Németh Irén) biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási 
előszerződést e határozat mellékletében meghatározott tartalommal megkösse. 
A Képviselő-testület a PEREVENT MEDICAL Kft-vel 2011. július 8-án kötött egészségügyi 
ellátási szerződést 2014. január 31. napjával megszűntnek tekinti.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – feladat-ellátási előszerződés 
megkötését az ÁSZ-DENTÁL Kft-vel – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt 
jelen a szavazáson) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2014.(I. 14.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a Tiszacsegei 2. számú fogorvosi  körzet 
ellátására  feladat-ellátási előszerződést az ÁSZ-DENTÁL Kft-vel (székhelye: 4026 Debrecen, 
Bethlen u. 54. 2/13.), azzal a feltétellel, hogy a személyes ellátást dr. Árvai Szabolcs 
(született: Szikszó, 1987.03.08., an.: Németh Irén) biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási előszerződést e 
határozat mellékletében meghatározott tartalommal megkösse. 
A Képviselő-testület a PEREVENT MEDICAL Kft-vel 2011. július 8-án kötött egészségügyi 
ellátási szerződést 2014. január 31. napjával megszűntnek tekinti. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
Határidő: folyamatos 
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melléklet az 1/2014.(I. 14.) Kt. határozathoz. 

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
továbbiakban: Önkormányzat - (4066.Tiszacsege, Kossuth u. 5.), képviseletében eljár  
Szilágyi Sándor polgármester,  
másrészről az ÁSZ-DENTÁL Kft.  (székhelye: 4026 Debrecen, Bethlen u. 54. 2/13.  adószáma:  
24796244-1-09, képviseletében eljár: dr. Árvai Szabolcs )  mint fogorvosi  tevékenységet 
nyújtó egészségügyi szolgáltató  
között alulírott napon és helyen, az alábbiak feltételekkel: 

 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA 

 
1.) A felek e szerződést  

a.) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
b.) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, 
c.) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 
d.) az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 

a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rend., 
e.) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000.(II.25.) EüM. rend. és  
f.) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rend. 
rendelkezései alapján, fogorvosi feladatok ellátása érdekében kötik meg. 
 

2.) Az Önkormányzat megbízza az ÁSZ-DENTÁL Kft-t  az Önkormányzat ellátási 
kötelezettségébe tartozó fogászati alapellátás ellátására, Tiszacsege Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének az önálló orvosi tevékenység körzeteiről szóló  15/2002.(VIII.28) Kt. 
számú rendelete 1. számú mellékletében meghatározott 2. számú fogorvosi körzetében, azzal 
a feltétellel, hogy a fogorvosi feladatokat önálló orvosi tevékenységként dr. Árvai Szabolcs 
(született: Szikszó, 1987.03.08., an.: Németh Irén) – látja el, működési nyilvántartási száma: 
71350). 

 
3.)  Az ÁSZ-DENTÁL Kft.  vállalja, hogy a fogorvosi feladatokat folyamatosan, a jogszabályokban 

és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási 
kötelezettséggel nyújtja a 2.) pontban meghatározott fogorvosi körzetben. 

 
4.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZ-DENTÁL Kft. finanszírozási szerződést 

kössön az Egészségbiztosítási Pénztárral a tiszacsegei 2. számú fogorvosi körzet lakosságának 
ellátására. 
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5.) Az ÁSZ-DENTÁL Kft. a fogorvosi egészségügyi szolgáltatást kizárólag az egészségügyi 

államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában, az abban 
meghatározottak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja. 

 
6.) Az Önkormányzat minden olyan információt köteles megadni  az ÁSZ-DENTÁL Kft-

nek, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 
 

7.) Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik.  
 

8.) Felek megállapodnak, hogy a rendelési idő az alábbi: 
Tiszacsege településen Újszentmargita településen 

Hétfő : 13 órától 19 óráig Kedd: 8 órától 11óráig 

Szerda: 13 órától 19 óráig Csütörtök: 13 órától 17.00 óráig 

Péntek:   8 órától 12 óráig   

 
A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 

 
9.) Az  ÁSZ-DENTÁL Kft.  vállalja, hogy  dr. Árvai Szabolcs személyes közreműködése által 

a) a fog- és szájbetegségek gyógyító-megelőző alapellátását végzi (4/2000.(II.25.) 
EüM. rend 2. § (4) bekezdés ); 

b) legalább heti 22 órát rendel, 
c) ellátja  az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket ( 4/2000.(II.25.) 

EüM. rend 3. § (2) bekezdés ); 
d) ellátja továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 

megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget 
károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.(4/2000.(II.25.) 
EüM. Rend 3. § (3) bekezdés); 

e) a fogorvosi alapellátás keretében    (4/2000. (II.25.) EüM. Rend.4.§ (4) bek.) 
feladata 
- a fog- és szájbetegségek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és 

gondozása, 
- a fogászati szűrővizsgálatok végzése, 
- a góckutatás, 
- a terhesek fogászati gondozása, és 
- sürgősségi ellátás  
- iskolafogászat megszervezése. 
 

10.) Dr. Árvai Szabolcs a  feladatait a  rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el. 
(4/2000.(II.25.) EüM. rend 4. § (7) bekezdés) 
 

11.) Az ÁSZ-DENTÁL Kft.  saját költségére gondoskodik a tevékenységhez szükséges, 
jogszabályban előírt képesítésű szakdolgozók alkalmazásáról és finanszírozásáról.  
 

HELYETTESÍTÉS 
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12.) Dr. Árvai Szabolcs  helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi 

feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítéséről - beleértve 
annak pénzügyi feltételeit is –  az ÁSZ-DENTÁL Kft.  köteles  gondoskodik. 

 
13.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a helyettesítő orvos indokolt esetben a 

helyettesítést abban a rendelőben lássa el, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az 
indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére a járási  
népegészségügyi intézet dönt.  

 
ELLENŐRZÉS 

 
14.) Az Önkormányzat szükség szerint ellenőrzi e szerződésben vállalt kötelezettségek 

teljesítését. 
 

15.) Az ellenőrzés során az Önkormányzat - külön törvényi felhatalmazás hiányában - nem 
tekintheti meg az egyes betegekre vonatkozó egészségügyi dokumentációt, továbbá 
az egyéb, személyes adatot vagy orvosi titkot tartalmazó iratokat (adathordozókat). 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON HASZNÁLATA, AZ ÖNKORMÁNYZATNAK A PRAXIS 

FENNTARTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA 
 

16.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az e szerződésben meghatározott fogorvosi 
szolgáltatás teljesítéséhez térítésmentesen az ÁSZ-DENTÁL Kft.  használatába adja a 
Tiszacsege, Fő u. 11. szám alatti  fogorvosi rendelőt ( a továbbiakban: tiszacsegei 
rendelő)  és annak felszerelési tárgyait.  A használatba adott vagyontárgyak jegyzéke 
e rendelet függelékét képezi. 
 

17.) Az Újszentmargita, Rákóczi út 138. száma alatti  rendelő használatáról , annak 
működtetéséhez szükséges tárgyi eszközökről    Újszentmargita Község 
Önkormányzatával külön megállapodást köt az ÁSZ-DENTÁL Kft. 
 

18.) Az Önkormányzat az 50.000.-Ft feletti értékű - a tiszacsegei rendelő működéséhez szükséges -   
szakmai minimumfeltételek közé tartozó tárgyi eszközök beszerzését, karbantartását és 
felújítását a mindenkori éves költségvetési keret erejéig vállalja.  

 
19.) Az ÁSZ-DENTÁL Kft. a  tiszacsegei rendelő  rezsiköltségeit az Önkormányzat által  havonta 

kiállított számla alapján viseli. 
 

20.) E szerződés megszűnése esetén az ÁSZ-DENTÁL Kft. 7 napon belül köteles a tiszacsegei 
rendelőt és a tárgyi eszközöket - legalább az eredeti állapotnak megfelelően – leltár alapján 
visszaadni az Önkormányzatnak. 

 
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
21.) A felek e szerződés módosítását írásban kezdeményezhetik. A kérelem kézhezvételét 

követő 15 napon belül a felek egyeztetni kötelesek a módosításról. 
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22.) Az Önkormányzat köteles a szerződés módosítását indítványozni, amennyiben 

jogszabályváltozás miatt a szerződésben foglaltak nem tarthatók fenn. 
 

23.)  Önkormányzat a szerződést – indokolással – felmondhatja, ha 
a) az ÁSZ-DENTÁL Kft.  a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat, 

b) dr. Árvai Szabolcs az  önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti. 

 (2000. évi II. tv. 2/B.§  (3) bekezdés) 
 

24.) A felmondási idő 6 hónapnál nem lehet rövidebb. (2000. évi II. tv. 2/B.§ (4) bekezdés) 
 

25.) A felmondási idő alatt az ÁSZ-DENTÁL Kft. köteles   a szerződésben vállalt fogorvosi  
ellátást folyamatosan biztosítani. 
 

KÁRTALANÍTÁS 
 

26.) A körzetmódosítás miatt bekövetkező, az ÁSZ-DENTÁL Kft-t  ért kár esetén az Önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni  a 
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

 
ZÁRÓ MEGÁLLAPODÁSOK 

 
27.) E szerződésben vállalt jogokat és kötelezettségeket az ÁSZ-DENTÁL Kft-t nem 

ruházhatja át másra. 
 

28.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 
29.) E szerződés csak Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes 

jóváhagyásával módosítható és mondható fel. 
 

30.) A szerződésben foglaltak végrehajtása, az Önkormányzat mint szerződő fél részéről 
Tiszacsege Város polgármesterének a feladata. 

 
E szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Tiszacsege, 2014. ………………………. 
 

Dr. Árvai Szabolcs 

ÁSZ-DENTÁL Kft. 

 

Szilágyi Sándor 

polgármester 

Önkormányzat 
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2. Napirendi pont 

 
2014. évi adósságkonszolidáció  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Lízingelünk egy Suzuki gépjárművet, aminek még 1.400 ezer Ft díja van, ezt az állam 

átvállalja és mi ezt elfogadjuk. 
Ismertetem a határozati javaslatot:  
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 

2. a) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy 
adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének 
biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 
miatt bevétel megelőlegezésre szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel 
összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a 
bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt 
fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. §-a alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállomány 
átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összegfüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy  

a. megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat 
és intézkedéseket; 

b. az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c. a 2014. évi költségvetési törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 
megkösse. 

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2014. JANUÁR 14. NAPJÁN 

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2014 évi 
adósságkonszolidációt – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a 
szavazáson) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2014.(I. 14.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 

CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 

2. a) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy 
adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének 
biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 
miatt bevétel megelőlegezésre szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel 
összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a 
bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt 
fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. §-a alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállomány 
átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összegfüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy  

a. megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat 
és intézkedéseket; 

b. az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c. a 2014. évi költségvetési törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 
megkösse. 

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.” 

 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
az ülést bezárta.  

K. m. f. 
 

       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
       polgármester                 jegyző 

Bagdi Sándor 
jegyzőkönyvhitelesítő 
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