
A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges, 

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

 
 

Az előterjesztés száma: II./2016. 
 

Sárpilis község Képviselő-testületének 2016. november 30-án,   

 17:308 órakor megtartandó ülésére 

 

egyes egészségügyi alapellátások végzéséről szóló 
megállapodás jóváhagyása 

 
 

 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
Készítette:    Skoda Ferenc jegyző 
 
Törvényességi ellenőrzést végezte 
 
Tárgyalja:  
 
Képviselő-testület 

 
 

 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése 

szerint: „A települési önkormányzat képviselő-testülete ………………rendeletben megállapítja 
és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás 
esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló 
megállapodásban határozzák meg. 

 
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló rendeletet a 

képviselő-testület a november 30-i ülésén megalkotta, most az abban szereplő 
megállapodásokat kell a képviselő-testületnek jóváhagyni. Melyek is ezek? 

 
a) Mint tudják, Decs nagyközség Önkormányzata biztosítja Sárpilis Község 

Önkormányzata részére a felnőtt háziorvosi, a gyermekorvosi, a fogorvosi és a 
védőnői alapellátást. Az erről szóló megállapodást az alábbi határozati javaslat 
elfogadásával szíveskedjenek jóváhagyni. 

  

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t : 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-tetületének 2016. november 30.-án megtartott soron 

következő ülésére 



                                             Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                              …../2016. (XI. 30.) számú határozata  

 

Az egyes egészségügyi alapellátások végzéséről szóló és Decs 

Nagyközség Önkormányzatával kötendő megállapodás 

jóváhagyásáról 

 

Sárpilis község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátások körzeteinek 

meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetében foglaltakra, 

Decs Nagyközség Önkormányzatával egyes egészségügyi alapellátások 

végzéséről szóló és a határozat mellékletét képező megállapodást 

jóváhagyja. 

 

Határidő: 2016.december 25. 

Felelős:    Figler János polgármester 

  

Határozatról értesül: Decs Nagyközség Önkormányzata 

                                    irattár 

 

 

 
M E G Á L L A P O D Á S  

  
(TERVEZET) 

 
mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 7144 Decs, Fő u. 
23.,)  képviselője: Antal Zsolt polgármester, 
 
másrészről Sárpilis Község Önkormányzata (székhelye: 7145 Sárpilis, Béka tér 1.,) 
képviselője: Figler János polgármester 
 
között alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 
 
Jelen megállapodást Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 
bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
ormányrendelet rendelkezései alapján kötik meg. 
 
1) A decsi felnőtt II. háziorvosi körzet, a gyermekorvosi körzet, a fogorvosi és a védőnői II. 

körzet működési (ellátási) területe magában foglalja Sárpilis község teljes közigazgatási 
területét. Decs Nagyközség és Sárpilis Községek Képviselő-testületei vállalják, hogy 
önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást. 
 

2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: 7144 Decs, Fő u. 23. 
 

3) Jelen megállapodás 2017. január 1. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás 
módosításához, felmondásához mindkét fél egyetértése szükséges. 

 

4) Jelen megállapodást Felek 60 napos felmondási idővel, december 31-ével mondhatják 
fel. 



 
5) Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a 

Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét 
kötik ki. Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, 
szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá. 

 
 
 
 
D e c s – S á r p i l i s , 2016. december ….. 
 
 
 
 
 

    Figler János                            Antal Zsolt 
      polgármester                                     polgármester 
 
 
 
 
Ellenjegyezte: 

Skoda Ferenc 
jegyző 

 
 


