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Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István - mint Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva településeken
fogászati  alapellátást  végző  fogszakorvos  bejelentette,  hogy  a  helyettesítésében  változás
történik, amihez kéri a T. Képviselő-testület hozzájárulását.

Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István helyettesítése a továbbiakban az alábbiak szerint történne:

-  Dr.  Dancsik  Zoltán  fogszakorvos  (működési  nyilvántartási  szám:  43943)  6722  Deszk,
Tempfli tér 4. szám alatti, valamint

- Dr.  Rózsa Krisztina Eszter  Fogszakorvos Egészségügyi  Szolgáltató Kft.  által,  Dr. Rózsa
Krisztina  Eszter  fogszakorvos  (működési  nyilvántartási  szám:  61410)  személyes
közreműködésével működtetett, Csanádpalota, Kossuth ltp. 1. szám alatti rendelőben 

látja el helyettesítését.

A második helyettes elfogadásának indoka az, hogy a kiszombori, ferencszállási és klárafalvi
lakosság  folyamatos  fogászati  alapellátása  biztosítása  érdekében,  valamint  a  megváltozott
jogszabályi kötelezettségnek megfelelően ez szükséges.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi Dr. Rózsa Krisztina Eszter fogszakorvos nyilatkozata,
amely  szerint  a  csanádpalotai  rendelőben  Dr.  Gyergyóújfalvi-Lázár  István  helyettesítését
vállalja.

Önkormányzatunk és Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István között létrejött hatályos Feladat-ellátási
szerződés 7. pontja rögzíti a helyettesítésre vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint:

„7.  A  vállalkozó  fogorvos  vállalja,  hogy  betegség,  szabadság,  akadályoztatás  esetén
helyettesítésről  önmaga  gondoskodik  –  beleértve  a  helyettesítési  díj  vállalását  is  –  de
helyettesítését  csak  olyan  orvos  láthatja  el,  aki  fogorvosi  feladatkörre  előírt  képesítési
feltételekkel rendelkezik, szakmai felügyelete biztosított.



A  kisegítő  alkalmazottak  (asszisztens,  takarítónő)  helyettesítéséről  a  vállalkozó  fogorvos
köteles gondoskodni.”

Doktor úr a fogászati alapellátás biztosítása érdekében kéri a Képviselő-testület hozzájárulását
a fenti változásokhoz.

Tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárásban szükséges az önkormányzati hozzájárulás,
kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy jelen  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  döntését
meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2016. február 18.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné 
  polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Dr.
Gyergyóújfalvi-Lázár  István  fogszakorvos  helyettesítési  ügye  tárgyú  előterjesztést  és  az
alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a zavartalan és folyamatos
betegellátás  érdekében  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Dentallium  Orvosi  Bt.  által,  Dr.
Gyergyóújfalvi-Lázár István fogszakorvos (működési nyilvántartási szám: 46023) személyes
közreműködésével  működtetett,  6775 Kiszombor,  Szegedi  u.  2.  szám alatti  –  Kiszombor,
Ferencszállás és Klárafalva települések gyermek- és felnőtt korú lakosságát ellátó – fogorvosi
körzet  helyettesítését  Dr.  Gyergyóújfalvi-Lázár  István távolléte  idején  Dr.  Dancsik Zoltán
(működési nyilvántartási szám: 43943) és Dr. Rózsa Krisztina Eszter (működési nyilvántartási
szám: 61410) és, mint tartós helyettesek telephelyükön – Dr. Dancsik Zoltán: 6722 Deszk,
Tempfli tér 4. szám, illetve Dr. Rózsa Krisztina Eszter: 6913 Csanádpalota, Kossuth ltp. 1.
szám alatt – lássák el.

A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a döntésről a lakosságot a
helyben  szokásos  módon  tájékoztassa,  illetve  a  határozattal  kapcsolatos  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

A határozatról értesül:
- Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István fogszakorvos
- Dr. Rózsa Krisztina Eszter fogszakorvos
- Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár






