
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Tel/Fax: 62/525-090
E-mail: phkiszombor@vnet.hu
_______________________________________________________________

___________
Üsz.: 22-80/2014. Tárgy: Fogorvosi alapellátás biztosítására

vonatkozó együttműködés szabályozására 
létrejött megállapodás megszüntetése

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk  a  fogorvosi  alapellátás  biztosítására  vonatkozó  együttműködés
szabályozására Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Ferencszállás Község
Önkormányzatával,  Klárafalva  Község  Önkormányzatával,  valamint  Kübekháza  Község
Önkormányzatával 2007. november 29. napján.

Fentiek alapján Szerződő Önkormányzatok megállapodtak abban, hogy az Önkormányzatok
egészségügyi  alapellátása  körébe  tartozó  fogorvosi  alapellátást  2008.  január  1.  napjával
Kiszombor,  Ferencszállás,  Klárafalva  és  Kübekháza  településekre  kiterjedően,  egymással
együttműködve látják el. 

Kiszombor  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  fogorvosi  alapellátás  körzeteiről
szóló – 2008. január 1. napjától hatályos -  28/2007.(XI. 28.) KKÖT rendeletében határozta
meg a fogorvosi alapellátás körzeteit az alábbiak szerint:
az  I.  számú  -  Kiszombor  fogorvosi  rendelő  6775  Kiszombor,  Szegedi  u.  2.  székhelyű,
(telephelye: Kübekháza fogorvosi rendelő 6755 Kübekháza, Fő u. 32.). fogorvosi körzethez:
a) Kiszombor településrész (Munkás, Kiss M., Kör, Deák F., Petőfi, Rákóczi, Börcsök A.,
Dózsa  Gy.,  Délvidéki,  Tó,  Hunyadi,  Zöldfa,  Új,  Óbébai,  Kiss,  Csatorna,  Porgányi,  Kürt,
Ladányi, Nagybokori, Torontáli, Szabadság, Viola, Árpád utcák, Csipkési tanyák, Metesz G.
tanyák, Óbébai t.);
b) Ferencszállás településrész (Iskola, Petőfi, Újtelep utcák, Szegedi utca 1-64.);
c) Klárafalva településrész (Felszabadulás, Petőfi, Vasút utcák);
d) Kübekháza település
teljes lakossága tartozik. 
A II.  számú  -  Kiszombor  fogorvosi  rendelő  6775  Kiszombor,  Szegedi  u.  2.  székhelyű
fogorvosi körzethez:
a) Kiszombor településrész (Achim A.,  Mérnök, Pollner K.,  Szegedi,  Dédényszegi,  Mező,
József  A.,  Nagyszentmiklós,  Ökrös  J.,  Kossuth.,  Móricz  Zs.,  Rozmaring,  Kisgazda,  Régi
Makói, Vasút, Jókai, Nagyatádi, Kölcsey, Zrínyi, Széchenyi, Tisza, Tiborc, Károlyi, Szántó
K.  Táncsics  M.,  Arany  J.,  Makói,  Szőlő,  Ady  E.  utcák,  Szent  István  tér,  Prücskösi  tér,
Pincedombi tanyák, Sándormajori t.);
b) Ferencszállás településrész (Szegedi utca 65-198.);
c) Klárafalva településrész (Kossuth, Rákóczi, Dózsa Gy. utcák, Temető sor);
teljes lakossága tartozik.



A Kiszombor II. számú fogorvosi körzetben Dr. Szőnyi Magdolna fogszakorvos 2013. július
1. napjától nem lát el fogorvosi tevékenységet, közalkalmazotti jogviszonya megszűnt.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  121/2013.(V.  28.)  KNÖT
határozatában felkérte Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István fogszakorvost arra, hogy 2013. július
1.  napjától  a  fogorvosi  alapellátással  kapcsolatos  feladatokat  a  06  0066044  szolgálati
kódszámú körzetben (Kiszombor  II.  számú fogorvosi  körzet)  tartós  helyettesítés  jogcímén
ellássa heti 11 órában. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Dentallium Orvosi Bt-vel (6900 Makó, Széchenyi
tér 9-11. képviseli: Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István) megbízási szerződést kötött a Kiszombor
II. számú vegyes, gyermek és felnőtt korú lakosságot ellátó fogorvosi körzetben fogorvosi
ellátás biztosítására.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé a fogorvosi szolgálat helyettesítésére vonatkozó
bejelentés megtörtént.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.  23.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  13/A.  §-a  az alábbiak  szerint
rendelkezik:
„13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási  szerződés megszűnését követő 6
hónap alatt van lehetőség.
(2)  Ha  a  közalkalmazotti  jogviszonyban  álló  háziorvos  közalkalmazotti  jogviszonya
megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van
lehetőség.
(3)  A  feladat-ellátási  szerződés  megszűnésének,  illetve  a  közalkalmazotti  jogviszony
megszűnésének  időpontjáról  az  érintett  települési  önkormányzat  értesíti  az  engedélyező
szervet.”
A Korm. rendelet alapján Dr. Szőnyi Magdolna 2014. január 1. napjától már nem idegenítheti
el praxisjogát.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9/2014.(I.  28.)  KNÖT
határozatában  célként  tűzte  ki,  hogy  Kiszombor  nagyközségben  a  fogorvosi  alapellátás
biztosítása  a  jövőben  egy egységes  körzetben  történjen,  amely  ellátási  területe  kiterjedne
Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva települések teljes lakosságára.

Fenti célkitűzés megvalósításához az első lépés, hogy a fent hivatkozott, fogorvosi alapellátás
biztosításra  vonatkozó  együttműködés  szabályozására  létrejött  Megállapodást  szükséges
megszüntetni.

Elsődlegesen a Megállapodás közös megegyezéssel,  2014. szeptember 30. napjával történő
megszüntetésére kellene törekedni, ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytattam le a Szerződő
Önkormányzatok polgármestereivel. 

Amennyiben  a  Megállapodás  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetése  a  Szerződő
Önkormányzatok ez irányú akaratnyilvánítása hiányában nem lehetséges, úgy a Megállapodás
egyoldalúan  is  felmondható.  Egyoldalú  felmondás  azonban  a  naptári  év  utolsó  napjával
lehetséges,  oly  módon,  hogy  a  felmondásról  szóló  döntést  az  érintett  Önkormányzat
képviselő-testülete  legalább  3  hónappal  korábban  köteles  meghozni  és  azt  a  Szerződő
Önkormányzatokkal közölni.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Megállapodás
megszüntetésével  kapcsolatban  a  határozati  javaslatnak  megfelelő  döntését  meghozni
szíveskedjen.

Kiszombor, 2014. június 19.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Fogorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó együttműködés szabályozására létrejött
megállapodás megszüntetése

__/2014.(VI. 24.) KNÖT. h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  fogorvosi
alapellátás  biztosítására  vonatkozó  együttműködés  szabályozására  létrejött  megállapodás
megszüntetése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9/2014.(I.  28.)  KNÖT
határozatában  célként  tűzte  ki,  hogy  Kiszombor  nagyközségben  a  fogorvosi  alapellátás
biztosítása  a  jövőben  egy egységes  körzetben  történjen,  amely  ellátási  területe  kiterjedne
Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva települések teljes lakosságára.

2. A Képviselő-testület fenti döntésére tekintettel akként határoz, hogy a Kiszombor Község
Önkormányzata,  Ferencszállás Község Önkormányzata,  Klárafalva Község Önkormányzata
és Kübekháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Szerződő Önkormányzatok) között a
fogorvosi  alapellátás  biztosítására  vonatkozó  együttműködésük  szabályozására  2007.
november 29.  napján,  2008. január 1-jei  hatállyal  létrejött  megállapodást  (a továbbiakban:
Megállapodás) meg kívánja szüntetni. 

3.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Megállapodást
elsősorban közös megegyezéssel, 2014. szeptember 30. napjával kívánja megszüntetni, ennek
érdekében  kezdeményezi  a  Megállapodás  e  módon  történő  megszüntetését,  és  megkeresi
Szerződő Önkormányzatokat a Megállapodás – fenti nappal - közös megegyezéssel történő
megszüntetésére vonatkozó döntésük meghozatala érdekében.

4.  A  Képviselő-testület  a  fogorvosi  alapellátás  biztosítására  vonatkozó  együttműködés
szabályozására létrejött Megállapodást - a Megállapodás 10. pontja alapján - 2014. december
31.  napjával  egyoldalúan  felmondja,  amennyiben  azt  a  Szerződő  Önkormányzatok  nem
szüntetik meg közös megegyezéssel a jelen határozat 3. pontjában meghatározottak szerint.

5.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szegvári
Ernőné  polgármestert  a  Megállapodás  megszüntetésével  kapcsolatos  jognyilatkozatok
megtételére.

A határozatról értesül:
- Jani János Ferencszállás polgármestere
- Fekete József Klárafalva polgármestere
- Dr. Molnár Róbert Kübekháza polgármestere
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István fogszakorvos
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár


	teljes lakossága tartozik.
	HATÁROZATI JAVASLAT


