Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
90/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján közös
fogorvosi körzet fenntartására az alábbi megállapodást köti:
" MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött

Fogorvosi alapellátás teljesítésére

egyrészről Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székehlye: 4065
Újszentmargita, Rákóczi u. 125.), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó
Önkormányzat),
másrészről Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4066
Tiszacsege, Kossuth u. 5.), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott Önkormányzat)
között, az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények:
a.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Újszentmargita Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évben - a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-a alapján társulást hozott létre fogorvosi alapellátás teljesítésére.
b.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv. )146. § (1) bekezdése alapján Önkormányzatok Képviselőtestületei felülvizsgálták a társulási megállapodást és úgy határoztak, hogy 2013.
június 30. napi
hatállyal megszüntetik az a.) pontban meghatározott társulást.
c.) A társulás megszüntetésével egyidejűleg Önkormányzatok Képviselő-testületei
úgy határoztak, hogy a közös fogorvosi körzetben a fogorvosi ellátást a jövőben is
megállapodás alapján biztosítják.
2. Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Megbízó Önkormányzat) megbízza Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-

testületét (a továbbiakban: Megbízott Önkormányzat), hogy az újszentmargitai
lakosok számára biztosítsa a fogorvosi alapellátást.
3. Újszentmargita fogorvosi alapellátásának biztosítása érdekében a Megbízott
Önkormányzat és Megbízó Önkormányzat közös fogorvosi körzetet alakítottak ki,
mely Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önálló orvosi
tevékenység körzeteiről szóló 15/2002.(VIII. 28.) KT. számú rendelete 2. számú
mellékletében meghatározott tiszacsegei utcákat és Újszentmargita teljes
közigazgatási területét foglalja magába.
4. Megbízott Önkormányzat a fogorvosi alapellátást a feltételeknek megfelelő
fogorvossal kötött egészségügyi ellátási szerződés útján biztosítja. Az ellátási
szerződés megkötése előtt Megbízott Önkormányzat polgármester köteles kikérni
a Megbízó Önkormányzat polgármesterének véleményét.
5. Megbízó Önkormányzat vállalja, hogy az Újszentmargitán meglévő fogorvosi
rendelőt, a jogszabályokban előírt tárgyi felszereltséggel együtt az alapellátást
végző fogorvos rendelkezésére bocsátja.
6. Megbízó Önkormányzat felhatalmazza Megbízott Önkormányzatot, hogy
Újszentmargita lakosainak fogorvosi alapellátására finanszírozási szerződést kössön
az Egészségbiztosítási Pénztárral.
7. A Megbízó Önkormányzat vállalja, hogy a megbízás tárgyát képező ellátás azon
költségeit, amelyek meghaladják az Egészségbiztosítási Pénztár nyújtotta
finanszírozás mértékét, a Megbízott Önkormányzat részére megtéríti. A Megbízó
Önkormányzat által fizetendő hozzájárulást havonta utólag állapítja meg a
Megbízott Önkormányzat. A Megbízó Önkormányzat a hozzájárulást, annak
közlését követő 15 napon belül átutalja a Megbízott Önkormányzat … számú
számlájára.
8. A Megbízó Önkormányzat polgármestere a megállapodásban foglaltak
betartásának ellenőrzése céljából jogosult a Megbízott Önkormányzat
polgármesterétől adatokat kérni, illetve az adatokat tartalmazó iratokba, pénzügyi
bizonylatokba és elszámolásokba betekinteni.
9. A megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról
szóló – minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-testület legalább három
hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. E
megállapodás határozatlan időre szól.
10. A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását bármelyik fél
kezdeményezheti. A kezdeményezésről a másik fél 60 napon belül köteles dönteni.
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11. Jelen megállapodás 2013. július 1. napjától érvényes.
E megállapodást Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …………… KT.
számú határozatával, Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pedig a
90/2013.(V. 29.) KT. számú határozatával jóváhagyta.
Kelt:

Szilágyi Sándor
polgármester

Csetneki Csaba
polgármester”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. június 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

K. m. f.
Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2013. május 29.
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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