
     

A rendelet-tervezet  elfogadásához 

az Mhötv. 50. §-a értelmében minősített többség, míg 
a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges! 

Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

 

Az el terjesztés száma:      VI/2018. 
 

Sárpilis község képvisel -testületének 2018. január 18. napján 

17,00 órakor megtartandó ülésére 

 

a fogorvosi körzettel kapcsolatos döntések 
 

 
El terjeszt : Skoda Ferenc jegyz  
 
Készítette:    Skoda Ferenc jegyz   
 
Törvényességi ellen rzést végezte: Skoda Ferenc jegyz  
                       
Tárgyalja:  
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
  

Jelenleg Decs nagyközségben egy fogorvosi körzet működik, melynek ellátási területéhez 
Decs nagyközség közigazgatási területe és Sárpilis község közigazgatási területe tartozik. Mint 
Önök is tudják, a fogorvosi praxis már több mint egy éve betöltetlen, az ellátást helyettes 
fogorvossal oldjuk meg. A betöltetlenség oka a szakember hiánya mellett, hogy a jelenlegi ellátási 
körzet nem akkora lakosságot lát el (4801 f ), amely kifizet d  lenne. Az el zetes tárgyalások 
szerint a szomszédos csény község, mely jelenleg Szekszárd városhoz tartozik és a fogorvosi 
ellátás is Szekszárdon történik az csényi lakosok számára, csatlakozna az újonnan kialakítandó 
fogorvosi körzethez, és így az ellátandó lakosságszám már akkora lenne (7259 f ), mely megérné 
egy szakembernek, hogy átvegye ezen fogorvosi praxist. Lényegében ez a véleménye a mostani 
helyettes fogorvosnak is. 
  

A fentiek alapján tisztelettel kérjük, szíveskedjenek támogatni azon elképzelésünket, hogy 
csény község leválva s szekszárdi fogorvosi ellátásról, csatlakozhasson az újonnan létrejöv  és 

Decs, csény, Sárpilis községeket magába foglaló fogorvosi körzethez.  
 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében 
foglaltakra az alábbi fogorvosi körzet átalakításával kapcsolatban Decs község polgármestere  
2017. október 12-én kikérte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egészségügyi Szolgáltatási és 
Szervezési F osztályának a véleményét.  
 

 A fentiekre figyelemmel kérem, hogy a fogorvosi körzet határának módosítása érdekében 
az alábbi rendelet-tervezetet szíveskedjenek jóváhagyni: 

 
   



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.” Ezen 
jogszabályi el írásra figyelemmel az újonnan létrehozott fogorvosi körzet működése érdekében a 
résztvev  önkormányzatoknak megállapodást kell kötni egymással. Az alábbi megállapodást 
egyeztettük velük, kérem, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával szíveskedjenek azt 
jóváhagyni: 

 

1. számú H a t á r o z a t i    j a v a s l a t : 
 
Fogorvosi alapellátás végzésér l szóló megállapodás 
jóváhagyására 
 
Sárpilis Község Önkormányzatának Képvisel -testülete figyelemmel az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
meghatározásáról szóló 1/2017.(III.16.) önk.-i rendeletben foglaltakra, 

csény és Decs Nagyközség Önkormányzatával a fogorvosi alapellátás 
végzésér l szóló és a határozat mellékletét képez  megállapodást 
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2018. …………………….. 
Felelős:   Figler János polgármester 
  
Határozatról értesül: csény Község Önkormányzata  
                                 Decs Nagyközség Önkormányzata 
                                 polg. hiv. pü.-i oszt., helyben 
                                 irattár 

 
 

MEGÁLLAPODÁS - tervezet 
 

fogorvosi ellátás végzésére  1 
 
mely létrejött Decs Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 7144 Decs, F  utca 23., 
képvisel je: Antal Zsolt polgármester),  
 

csény Község Önkormányzata (székhelye: 7143 csény, F  utca 35., képvisel je: Fülöp János 
polgármester), 
 
Sárpilis Község Önkormányzata (székhelye: 7145 Sárpilis, Béke tér 1., képvisel je: Figler János 
polgármester), 
 
 (a továbbiakban együtt: Megállapodó felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
Az együttműködési megállapodást Megállapodó felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. 
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.) 
Korm. rendelet rendelkezései alapján kötik meg. 
 
1. Megállapodó felek rögzítik, hogy a decsi fogorvosi körzet működési (ellátási) területe magában 
                                                 
1
 a megállapodást Decs Nagyközség  Önkormányzatának Képvisel -testülete a    /2018.(I.31.) önk-i határozatával, 

csény Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a     /2018.(I…….) önk-i határozatával, míg Sárpilis Község 

Önkormányzatának Képvisel -testülete a     /2018.(I…...) önk-i határozatával hagyta jóvá. 

 



foglalja Decs nagyközség, csény és Sárpilis községek teljes területét.   
 

2. Megállapodó felek vállalják, hogy az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 
szóló saját rendeletüket e megállapodás alapján módosítják. 

 
3. Az 1) pontban meghatározott fogorvosi körzet székhelye: 7144 Decs, csényi utca 10. 

 
4. Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy az 1) pontban rögzített alapellátással 

kapcsolatos Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezel i finanszírozásokat Decs Nagyközség 
Önkormányzata igényli meg. Felek a kapott bevételekr l és a keletkezett kiadásokról a 
tárgyévet követ  év április 30-ig elszámolnak egymással. Amennyiben a bevétel a keletkezett 
kiadásokat nem fedezi, megállapodó felek a plusz kiadásokat lakosságarányosan osztják meg 
egymás között.  

 
5. csény és Sárpilis Község Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben fizetési kötelezettségük 

keletezik, a rájuk es  esetleges plusz költséget minden év május 31-éig átutalják Decs 
Nagyközség Önkormányzata részére. 
 

6. Megállapodó felek jelen megállapodást 2018. április 1. napjától határozatlan időre kötik. A 
megállapodást Megállapodó felek 60 napos felmondási id vel, az adott év december 31. 
napjával mondhatják fel.  

 
7. Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskört l függ en 

a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
A Felek az együttműködési megállapodást elolvasás és értelmezést követ en, szabad 
akaratukból jóváhagyólag írták alá. 

 
 
 
Decs- csény-Sárpilis, 2018………………………….. 
 
 
 
 
 A n t a l  Zsolt  F ü l ö p  János 
 polgármester  polgármester 
 
 
 
  F i g l e r  János  
  polgármester  

 

 
Ellenjegyezte: 
 

Skoda Ferenc 
jegyz  

 
 
 
 
 
 

Decs nagyközség és Sárpilis község 2016. decemberében kötött megállapodást egyes 
egészségügyi alapellátások végzésére. Miután ebben benne szerepel a fogorvosi ellátás, és erre 
önálló megállapodást kötnek az érintett önkormányzatok, a megmaradt egészségügyi 



alapellátások végzésére új megállapodást kell kötni Decs Nagyközség önkormányzatával. Kérem, 
hogy ezen megállapodást az alábbi határozati javaslat elfogadásával szíveskedjenek jóváhagyni: 

 
 

 

2. számú H a t á r o z a t i    j a v a s l a t : 
 
Egyes egészségügyi alapellátások végzésér l szóló megállapodás 
jóváhagyására 
 
Sárpilis Község Önkormányzatának Képvisel -testülete figyelemmel az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
meghatározásáról szóló 1/2017.(III.16.) önk.-i rendeletben foglaltakra, 
Decs Nagyközség Önkormányzatával egyes egészségügyi alapellátások 
(háziorvos, gyermekorvos és véd n i szolgálat) végzésér l szóló és a 
határozat mellékletét képez  megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza a 
polgármester annak aláírására. 
 
Határid : 2018. …………………….. 
Felel s:    Figler János polgármester 
 
Határozatról értesül: Decs Nagyközség Önkormányzata 
                                 polg. hiv. pü.-i oszt., helyben 
                                 irattár 

 
 
 

MEGÁLLAPODÁS - tervezet 
 

egyes egészségügyi alapellátások végzésére  2 
 

mely létrejött Decs Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 7144 Decs, F  utca 23., 
képvisel je: Antal Zsolt polgármester),  
 
Sárpilis Község Önkormányzata (székhelye: 7145 Sárpilis, Béke tér 1., képvisel je: Figler János 
polgármester), 
 
 (a továbbiakban együtt: Megállapodó felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
Az együttműködési megállapodást Megállapodó felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. 
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.) 
Korm. rendelet rendelkezései alapján kötik meg. 
 
1) Megállapodó felek rögzítik, hogy a decsi feln tt II. háziorvosi körzet, a gyermekorvosi körzet, 

és a véd n i II. körzet működési (ellátási) területe magában foglalja Sárpilis község teljes 
közigazgatási területét is.  
 

2) Megállapodó felek vállalják, hogy az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 
szóló saját rendeletüket e megállapodás alapján módosítják. 
 

                                                 
2
 a megállapodást Decs Nagyközség  Önkormányzatának Képvisel -testülete a    /2018.(I.31.) önk-i határozatával,  míg 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a     /2018.(I…...) önk-i határozatával hagyta jóvá. 

 



3) Az 1) pontban meghatározott körzet székhelye: 7144 Decs, csény utca 10. 
 

4) Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy az 1) pontban rögzített alapellátásokkal 
kapcsolatos Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezel i finanszírozásokat Decs Nagyközség 
Önkormányzata igényli meg. Felek a kapott bevételekr l és a keletkezett kiadásokról a 
tárgyévet követ  év április 30-ig elszámolnak egymással. Amennyiben a bevétel a keletkezett 
kiadásokat nem fedezi, megállapodó felek a plusz kiadásokat lakosságarányosan osztják meg 
egymás között.  

 
5) Sárpilis Község Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben fizetési kötelezettsége keletkezik, a 

rá es  esetleges plusz költséget minden év május 31-éig átutalja Decs Nagyközség 
Önkormányzata részére. 
 

8. Megállapodó felek jelen megállapodást 2018. április 1. napjától határozatlan id re kötik. A 
megállapodást Megállapodó felek 60 napos felmondási id vel, az adott év december 31. 
napjával mondhatják fel.  
 

6) Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskört l függ en 
a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követ en, szabad 
akaratukból jóváhagyólag írták alá. 

 
 
 
 
Decs-Sárpilis, 2018………………………….. 
 
 
 
 
 A n t a l  Zsolt                                                                 F i g l e r  János 
 polgármester  polgármester 
 
 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 

Skoda Ferenc 
jegyz  

 
 

 
 
 
 
 
 


	az Mhötv. 50. §-a értelmében minősített többség, míg
	Tisztelt Képviselő-testület!

