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                               A határozati javaslat elfogadásához 

                                                     egyszerű többség szükséges, az előterjesztés 

nyilvános ülésen tárgyalható. 

! 

 

 
Sárpilis Község Képviselő-testületének 2017. november 3. napján,   

 16,00 órakor megtartandó ülésére 
 
 

a helyettes fogorvosi szerződés módosítása 
 
 

 
Előterjesztő:   Figler János polgármester 
 
Készítette:      Skoda Ferenc jegyző  
   
A törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző 
                                                                                       
 

 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 
Dr. Kuti-Ginat Apolka Kittivel Decs Nagyközség Képviselő-testülete a decsi fogorvosi 

tevékenység helyettesként történt ellátásával ez év június 1-től október 31-ig kötött 
szerződést. A doktornő 2017. szeptember 19-én juttatta el a mellékelt levelet, ebben azzal a 
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a fennálló szerződést 2018. március 31 napjáig 
hosszabbítsa meg. Ennek oka, hogy Őcsény település és Bogyiszló település egy fogorvosi 
körzetet szeretnének létrehozni Deccsel és Sárpilissel, amit egyeztetni kell a települések 
polgármestereivel, emellett az új körzet kialakításához ki kell kérni az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ véleményét is. 

 
A fentiek mellett változás következett be a fogászati asszisztensi feladatokat ellátó 

személyben is, hiszen a korábbi asszisztens a helyi óvodához került áthelyezésre 
szeptember 1-jével. Szeptember 30-ig megbízási szerződés keretében ugyan még ellátja a 
feladatokat, de jelezte, hogy ezt csak a hónap végéig tudja megtenni. Az asszisztensi 
feladatokat megbízási szerződéssel október 1-jétől egy új személy lesz fogja ellátni, aki a 
képesítési feltételeknek megfelel, a doktornő ismeri, javasolja a szerződéskötést vele. 

 
 

 A fentiekre figyelemmel javasolom, hogy a képviselő-testület támogassa a doktornő 
kérelmét, az alábbi határozati javaslat és szerződés-módosítás elfogadásával: 
 
 
 

1. számú H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
a decsi helyettes fogorvosi szerződés módosítására 
 
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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a) a decsi fogorvosi körzetben a helyettesi fogorvosi tevékenység 
ellátására dr. Kuti-Ginat Apolka Kitti egyéni vállalkozóval (7621 Pécs, 
Perczel Miklós utca 38., adószáma: 8417812903) kötött és a 
78/2017.(V.8.) önk.-i határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés – önkormányzat nevében 
történő – aláírására. 

b) a 78/2017.(V.8.) önk.-i határozat a) pontjában szereplő „2017. október 
31. napjáig” szövegrész helyébe a „2018. március 31. napjáig” 
szövegrészt lépteti. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős:   Figler János polgármester  
 
Határozatról értesül: dr. Kuti-Ginat Apolka 

                                                         polg. hiv. pü.-i oszt.,  helyben 
                               irattár 
 
 

melléklet a   /2017.(XI.3.) önk.-i határozathoz 

 
Helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása  1 

 
- tervezet - 

 
mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., 
képviseli: Antal Zsolt polgármester és 
Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, Béke tér 1., képviseli: Figler János 
polgármester), mint Megbízók, 

 
másrészről Dr. Kuti-Ginat Apolka Kitti fogszakorvos, egyéni vállalkozó (7624 Pécs, Perczel 
Miklós u. 38.) 
 
Orvosi pecsét száma: 71965 
ÁNTSZ engedély száma: 50688124 
Adószám: 8417812903 
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: 50688124 
Bankszámlaszám: 11773315-00529239, mint Megbízott 
 
között a decsi  fogorvosi körzetben, helyettes fogorvosi tevékenység ellátására 2017. június 
1-től 2017. december 31. napjáig kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában: 
 
1. Szerződő felek a 2017. április 21. napján aláírt feladat-ellátási szerződés 11. - 13. pontjai 

helyébe az alábbiakat léptetik: 
 
„11. Megbízók a praxis működtetéséhez 35.000.- Ft/hó anyagköltséget biztosítanak 

Megbízott részére. 
 
12. Megbízott az alábbi időpontokban tartja meg a heti 15 órás rendelési idejét: 
                                                    

„Hétfő:         14,30 órától – 19,30 óráig 
                                                           
1  a szerződést  Decs Nagyközség Képviselő-testülete a   /2017.(X.4.) önk.-i határozatával, míg Sárpilis Község    

    Képviselő-testülete a    /2017.(     ) határozatával hagyta jóvá. 
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Kedd:       14,30 órától – 19,30 óráig 
Szerda:  14,30 órától – 19,30 óráig” 
       

13. A szerződést a felek határozott időtartamra kötik, 2017. június 1. napjától 2018. 
március 31. napjáig.” 

 
2. Szerződő felek az eredeti szerződés többi pontjait változatlan tartalommal fenntartják. 

 

A feladat-ellátási szerződést a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
 
D e c s , 2017. október  …... 
 
 
 
 
 Antal Zsolt Figler János Dr. Kuti-Ginat Apolka Kitti 
 polgármester polgármester helyettes fogorvos 
 megbízó megbízó megbízott     
 

 

 

 

A szerződés-módosításával együtt módosítani szükséges azon szerződést is, melyet 
dr. Szabolcski-Ahác Annamária doktornővel kötöttünk, a rendelő felszereléseinek és 
berendezéseinek használatára, hiszen ezen szerződés is október 31. napjáig szól. 

 
 

2. számú H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
a fogorvosi felszerelések, eszközök használatba vételéről szóló 
szerződés módosítására 
 
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs, Őcsényi 
utca 10. szám alatti önkormányzati fogorvosi rendelőben található fogorvosi 
eszközök, felszerelések használatáról szóló, és az ANDOLÉNA-DENT 
Kft.-vel (7144 Decs, Béke u. 12.) valamint dr. Kuti-Ginat Apolka Kitti egyéni 
vállalkozóval kötött és a 86/2017.(IV.19.) önk.-i határozattal jóváhagyott 
háromoldalú szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés – 
önkormányzat nevében történő – aláírására 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:   Antal Zsolt polgármester  
 
Határozatról értesül: drt. Kuti-Ginat Apolka Kitti  
                                 ANDOLÉNA-DENT Kft., Decs                                     
                                 polg. hiv. pü.-i oszt., helyben 
                                  irattár 

 

 



 4 

 

melléklet a   /2017.(XI.3.) önk.-i határozathoz 

 
Fogorvosi eszközök, felszerelések használatáról szóló megállapodás módosítása 2 

 
- tervezet - 

 
mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., 
képviseli: Antal Zsolt polgármester), mint Bérlő 

 
másrészről az ANDOLÉNA-DENT Kft. (7144 Decs, Béke u. 12.) 
(képviseli: Dr. Szabolcski-Ahác Annamária fogorvos)  
 
Orvosi pecsét száma: 74053 
ÁNTSZ engedély száma: TO-04R/087/00193-8/2013. 
Cégjegyzékszám: 17-09-010015 
Adószám: 23166895-1-17 
Bankszámlaszám: 50300154-15309006, mint Használatba adó  
 
továbbá Dr. Kuti-Ginat Apolka Kitti fogszakorvos (7621 Pécs, Perczel Miklós utca 38.) 
 
Orvosi pecsét száma: 71965 
ÁNTSZ engedély száma: 50688124 
Adószám: 8417812903 
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: 50688124 
Bankszámlaszám: 11773315-00529239, mint Használatba vevő 
 
 
között a decsi  fogorvosi rendelőben található fogorvosi eszközök, felszerelések 
használatára 2017. június 1-től 2017. október 31. napjáig kötött megállapodás módosítása 
tárgyában: 
 
1. Megállapodó felek a 2017. április 21. napján aláírt megállapodás 1/a.) pontja helyébe a 

következő rendelkezést lépteik: 
 
„a) dr. Kuti-Ginat Apolka Kitti fogszakorvos 2017. június 1. napjától 2018. március 31. 

napjáig fogja ellátni a Decs fogorvosi körzetben a helyettes fogorvosi feladatokat 
egyéni vállalkozóként,” 

 
2. Szerződő felek az eredeti szerződés többi pontjait változatlan tartalommal fenntartják. 

 

A feladat-ellátási szerződést a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
 
D ecs , 2017. október  …... 
 
 
 
                                                           
2  a szerződést  Decs Nagyközség Képviselő-testülete a   /2017.(X.4.) önk.-i határozatával hagyta jóvá. 
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       Antal Zsolt              dr. Szabolcski-Ahác Annamária  Dr. Kuti-Ginat Apolka Kitti 
       polgármester                        használatbaadó használatbavevő 

 
 
 
És végül módosítani szükséges azon határozatot is, mellyel a képviselő-testület hozzá 

járult ahhoz, hogy Dr. Szabolcski-Ahác Annamária fogorvos a fogorvosi rendelőben június 1. 
napjától 2017. október 31. napjáig – heti 5 órában - magán fogorvosi tevékenységet 
végezhessen olyan rendelési időben, hogy az a rendes fogorvosi rendelés idejével ne 
ütközzék.  

 
 

3. számú H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
a 87/2017.(IV.19.) önk.-i határozat módosítására 
 
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
87/2017.(IV.19.) önk.-i határozat a) pontjában szereplő „2017. október 31. 
napjáig” szövegrész helyébe a „2018. március 31. napjáig” szövegrészt 
lépteti. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:   Antal Zsolt polgármester  
 
Határozatról értesül: ANDOLÉNA-DENT Kft., Decs 
                               dr. Kuti-Ginat Apolka Kitti fogszakorvos 
                               irattár 

 

 


