
Tiszacsege Város Polgármesterének 

29/2021.(III.25.) PM. számú HATÁROZATA 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege 1. sz. fogorvosi körzet kapcsán, 2021. február 08. napon kötött 

feladat-ellátási szerződés módosításának szövegének jóváhagyására 

 

Szeli Zoltán, mint Tiszacsege Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével a 2021. február 

08. napján a Tiszacsege 1. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására, a Galaxy-Dent 

Kft.-vel megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal hagyom jóvá. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Tiszacsege, 2021. március 25. 

 

 Szeli Zoltán s.k. 

 polgármester 

 

  



1. sz. melléklet a 29/2021. (III.25.) PM. számú határozathoz 

 

„EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI 

SZERZŐDÉS FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 

 

I. számú módosítás 

 

amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzata - (székhely: 4066.Tiszacsege, 

Kossuth u. 5., adószáma: 15728616-2-09-, képviseletében eljár: Szeli Zoltán polgármester) a 

továbbiakban, mint Megbízó, 

  

másrészről a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 3519 Miskolc, 

Nagyszentbenedek dűlő 61937/1., adószáma: 25451513-1-05, képviseli: Farkas Enikő ügyvezető), 

mint fogorvosi tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltató, a továbbiakban: Megbízott között, 

együttesen, mint Szerződő felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2021. február 08. napján megkötött és ugyanezen napon hatályba 

is lépett egészségügyi feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: Feladat-ellátási szerződés) a 

Tiszacsege 1. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására jött létre. 

 

2. Szerződő felek a jelen szerződésmódosítás 1. pontjában meghatározott Feladat-ellátási szerződést 

közös megegyezésükkel és akaratukkal a jelen szerződésmódosítás szerinti alábbi tartalommal 

módosítják. A Feladat-ellátási szerződés módosított pontjai dőlt betűvel kerülnek megjelölésre. 

 

3. A Feladat-ellátási szerződés az alábbi 1.6. ponttal egészül ki: 

 

 „1.6. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó 2021. április 01. napjával adja át 

 Megbízott részére a Tiszacsege 090096124 azonosító számú területi ellátási 

 kötelezettséggel rendelkező Tiszacsege 1. számú vegyes fogorvosi körzetének 

 feladat-ellátását.” 

 

4. A Feladat-ellátási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

5. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával lép hatályba. 

 

6. Jelen szerződés 8 eredeti példányban készült, melyet Tiszacsege Város Polgármestere a …/2021. 

(III. ...) PM. számú határozatával hagyott jóvá és amelyből kettő-kettő példány illeti meg a Szerződő 

feleket. 

 

Jelen szerződésmódosítást a Szerződő felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Tiszacsege, 2021. március … 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Tiszacsege Város Önkormányzata Galaxy-Dent Kft. 

Megbízó Megbízott 

képviseli: képviseli: 

Szeli Zoltán polgármester Farkas Enikő ügyvezető” 

 


