
A határozati javaslatok elfogadásához 

egyszerű többség szükséges,  

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

Előterjesztés 
 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 25. napján  

18.00 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI ülésére 

 

helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés I. módosítása 

 

 

Előterjesztő:  Figler János polgármester 

 

Készítette:    Takácsné Gehring Mária jegyző 

 

Törvényességi ellenőrzést végezte:  Takácsné Gehring Mária jegyző 

 

Tárgyalja: ------ 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Decs Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi 

eszköz” cím alprogram MFP-AEE/2019. kódszámú felhívására 2.994.985 Ft értékben 

fogászati eszközök beszerzése támogatására pályázatot nyújtott be a 70/2019.(V.9.) 

önkormányzati határozatában foglaltak alapján. A pályázatot határidőre benyújtották, melyre 

hiánypótlási felhívás érkezett.  

 

 A hiánypótláshoz mellékelni kell a fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződést is, mely 

esetünkben helyettesítésre vonatkozik és 2019. szeptember 30. napjáig szól. A pályázat 

fenntartási ideje 2019. szeptember 2. napjától 2020. szeptember 2. napjáig tart, ezért 

hiánypótlásként csak azt a szerződést tudják elfogadni – a pályázatíró tájékoztatása szerint – 

mely ezt az időpontot lefedi.  

 

 Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek a helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés 

előterjesztés szerinti módosítását.  

 

Határozati javaslat:  

 

a helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés I. módosítására 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) az Andoléna-Dent Kft-vel (7144 Decs, Béke u. 23., adószám: 23166895-1-

17, képviseli: dr. Szabolcski-Ahác Annamária) kötött helyettes fogorvosi 

feladat-ellátási szerződés I. módosítását – a határozat melléklete szerinti 

tartalommal – jóváhagyja,  

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására 

 



Határidő: Azonnal  

Felelős: Figler János polgármester 

 

Határozatról értesül: Andoléna-Dent Kft., Decs 

          pü.-i osztály 

          Népegészségügyi Osztály 

          NEAK 

  irattár  

 

Helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés I. módosítása  

 

- tervezet - 

 

mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., 

képviseli: Dr. Antal Zsolt polgármester és 

Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, Béke tér 1., képviseli: Figler János 

polgármester), mint Megbízók, 

 

másrészről az Andoléna-Dent Kft. (7144 Decs, Béke u. 23.) 

(képviseli:)  

 

Orvosi pecsét száma: 74053 

ÁNTSZ engedély száma:  

Adószám: 23166895-1-17 

Bankszámlaszám: 50300154-15309006, mint Megbízott 

 

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

 

 

I. Előzmények 

 

Szerződő felek Decs nagyközség és Sárpilis község területén helyettes keretében folyamatos 

fogorvosi ellátás biztosítására feladat-ellátási szerződést kötöttek 2019. január 1. napjától 

2019. szeptember 30. napjáig, melyet Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 149/2018.(X.31.) önkormányzati határozatával, míg Sárpilis Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2018 (XI.16.) számú önkormányzati 

határozatával hagyott jóvá. Ezen szerződést felek az alábbiak szerint módosítják: 

 

II. Módosítás 

 

1. Az eredeti szerződés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„A szerződés a felek határozott időtartamra kötik, 2019. január 1. napjától 2020. 

szeptember 30. napjáig.” 

 

2. Az eredeti szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban 

maradnak. 

 

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírták. 



 

Decs, 2019……………………… 

 

 

 

 Dr. Antal Zsolt Figler János Dr. Szabolcski-Ahác Annamária 

  polgármester  polgármester helyettes fogorvos 

 megbízó  megbízott megbízott 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

Takácsné Gehring Mária 

jegyző 


	Előterjesztés

