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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 6-án, 14
00

 

órakor tartott rendkívüli üléséről.     

 

Az ülés helye: városháza nagyterme 

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester  

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Körtés István, Torma József, Zsolnai István 

képviselők 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Meghívott: - 

 

Távolmaradt: Csősz László és Szabó Attila képviselők igazoltan, távolmaradásukat előzetesen 

bejelentették. 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, ismertette az ülés összehívá-

sának indokait, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjére 

vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, s a 

napirendet a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 

 

I.) Megállapodás dr. Dénes Zsolt egyéni vállalkozó fogorvos feladatvállalási szerződésének 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

II.) Szerződés fogorvosok betegség vagy szabadság esetére történő kölcsönös helyettesítésé-

ről. 

 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

III.) Fogorvosi asszisztens kinevezése. 

 

       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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I.) napirendi pont 

 

Megállapodás dr. Dénes Zsolt egyéni vállalkozó fogorvos feladatvállalási 

szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

92/2012.(VII.6.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. 

§ (4) bekezdése, illetőleg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

152. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fogorvosi alapellátás egészségügyi 

közszolgáltatás ellátására kötelezett - a dr. Dénes Zsolt egyéni vállalkozó 

fogorvossal kötött feladatvállalási szerződést a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 319. § (1) bekezdése 

alapján közös megegyezéssel megszünteti, mivel a felmondási idő kitöltése 

egyik félnek sem érdeke. 

 

A dr. Dénes Zsolt egyéni vállalkozó fogorvossal a fogorvosi alapellátás biz-

tosítására kötött feladatvállalási szerződés – a Ptk. 319. § (2) bekezdése 

alapján – 2012. július 31-i hatállyal szűnik meg és a felek további szolgálta-

tásokkal nem tartoznak. Dr. Dénes Zsolt kérelmének megfelelően a szerző-

dés megszűnésétől a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 12. § (1)-(2) bekezdése, valamint a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM ren-

delet 4. § (4)-(6) bekezdése által szabályozott szolgáltatásokat nem tartozik 

ellátni. 

 

A feladatvállalási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének 

feltétele, hogy dr. Dénes Zsolt egyéni vállalkozó fogorvos: 

- a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerv Dombóvár, Tamási Kistérségi Intézete által kiadott működési en-

gedélyt a szerződés közös megegyezéssel történő megszűnésével egy-

idejűleg visszaadja, 
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- a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivata-

lával megkötött finanszírozási szerződést felmondja és a feladatvállalási 

szerződés 8. pontja szerinti adatszolgáltatást a szerződés közös meg-

egyezéssel történő megszüntetéséig teljesíti, 

- a térítésmentesen használatába adott fogorvosi rendelőt a hozzá tartozó 

helyiségekkel és váróval, azok minden felszerelésével, eszközeivel (gé-

pek, berendezések, felszerelések) rendeltetésszerű állapotban, leltár sze-

rint átadja, 

- a feladatvállalási szerződés 11. pontja szerinti energia és közműköltsé-

geket (vízellátás és csatornahasználati díj, elektromos áramdíj és gáz-

szolgáltatás költségei, telefonszámla, települési szilárd hulladék elszállí-

tása) valamint a szerződés 5. pontja szerinti veszélyes hulladék elszállí-

tása költségeit rendezi, 

- a praxisjogából eredő igényt nem érvényesíti. 

 

A szerződésben az esetleges jogviták intézésére a Tamási Városi Bíróság ki-

zárólagos illetékességét kell kikötni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján ellátó és az önkor-

mányzat nevében az államháztartástól szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 52. § (6) bekezdése alapján kötelezett-

ségvállalásra jogosult polgármesterét a határozatnak megfelelő tartalmú 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. július 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

II.) napirendi pont 

 

Szerződés fogorvosok betegség vagy szabadság esetére történő kölcsönös 

helyettesítéséről. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

93/2012.(VII.6.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) 

bekezdése és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti – a fogorvosi alapellátására vonatkozó kötele-

zettségének teljesítése érdekében megállapodik a kölcsönös előnyök alapján 

a fogorvosok kölcsönös helyettesítéséről, biztosítva az önkormányzat által 

alkalmazott fogorvos betegség vagy szabadság (távollét) esetére történő he-

lyettesítését. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése 

alapján ellátó, és az önkormányzat nevében az államháztartási törvény vég-

rehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 52. § (6) bekezdése 

alapján kötelezettségvállalásra jogosult polgármesterét, hogy az önkor-

mányzat, mint finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgál-

tató és dr. Gurzóy Kamilla Mária fogorvos, egyéni egészségügyi vállalko-

zóval szerződést kössön a fogorvosok kölcsönös helyettesítésére vonatkozó-

an.  

Ennek megfelelően az önkormányzat, mint finanszírozási szerződéssel ren-

delkező egészségügyi szolgáltató az általa közalkalmazotti jogviszonyban 

álló fogorvos útján ellátja dr. Gurzóy Kamilla Mária fogorvos, egyéni vál-

lalkozó helyettesítését betegsége vagy szabadsága (távolléte) idejére. 

Dr. Gurzóy Kamilla Mária fogorvos, egyéni egészségügyi vállalkozó az ön-

kormányzat által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos 

betegsége, szabadsága (távolléte) idejére biztosítja a simontornyai fogorvosi 

körzet lakosságának a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 12. § (1)-(2) bekezdése és a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000.(II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4)-(6) bekezdése 

szerinti fogászati szolgáltatásokat.  

 

Az önkormányzat, mint finanszírozási szerződéssel rendelkező egészség-

ügyi szolgáltató Dr. Gurzóy Kamilla Mária fogorvos, egyéni egészségügyi 

vállalkozó távollétének idejére történő helyettesítés esetén a pincehelyi fog-

orvosi körzet lakosságát az R. 3. § (2) bekezdése szerinti ellátási kötelezett-

séggel a simontornyai fogorvosi körzetre vonatkozó azonos szakmai feltéte-

lekkel biztosítja. 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gurzóy Kamilla Mária fogorvos, egyéni egészségügyi vállalkozó a Si-

montornya Város Önkormányzata, mint finanszírozási szerződéssel rendel-

kező egészségügyi szolgáltató által közalkalmazottként foglalkoztatott fog-

orvos távolléte idejére történő helyettesítése esetén a simontornyai fogorvosi 

körzet lakosságát az R. 3. § (2) bekezdése szerinti ellátási kötelezettséggel a 

pincehelyi fogorvosi körzetre vonatkozó azonos szakmai feltételekkel bizto-

sítja.  

A kölcsönös helyettesítés megoldására megkötendő szerződésben szerződő 

felek – mint finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgálta-

tók – kössék ki, hogy az egymás kölcsönös helyettesítése során esetlegesen 

felmerült költségeket a helyettesítést követően kiállított számla alapján ren-

dezik, számlára utalással, a számla benyújtásától számított 8 napon belül.  

A kölcsönös helyettesítésre vonatkozó megállapodás 2012. augusztus 1-jétől 

határozatlan időre kerüljön megkötésre.  

A szerződés két hónap felmondási idővel legyen felmondható, illetőleg a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

319. § (1)-(2) bekezdése szerinti közös megegyezéssel legyen megszüntet-

hető. 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.; az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény, az Ebtv.; az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény, az R.; valamint az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet rendelkezései és mindenkor hatá-

lyos jogi szabályozás szerint kell eljárni.  

Az esetlegesen felmerülő jogvitás kérdésekben a Tamási Városi Bíróság ki-

zárólagos illetékességét kell kikötni. 

 

Határidő: 2012. július 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

III.) napirendi pont 

 

Fogorvosi asszisztens kinevezése. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 
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94/2012.(VII.6.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

83/A. § (1) bekezdése által megállapított - és a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés b) 

pontja szerint át nem ruházható – hatáskörében dr. Al-Attarné Sztancs Juli-

anna, születési neve: Sztancs Julianna, születési helye és ideje: Debrecen, 

1968.10.02., anyja születési neve: Nagy Julianna, lakcíme: 5300 Karcag, 

Kórház u. 23. fsz. 3. ajtó alatti lakost fogorvosi asszisztensnek nevezi ki 

2012. augusztus 1-jétől, határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyt léte-

sítve, az Ötv. 15. § (1) bekezdése szerinti minősített többséggel meghozott 

határozatával.  

A próbaidő tartamát a képviselő-testület a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerint 

2012. augusztus 1-jétől 2012. október 31-ig terjedő három hónapban állapít-

ja meg.  

 

A képviselő-testület felkéri a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése alapján 

ellátó és az önkormányzat nevében az államháztartástól szóló törvény vég-

rehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 52. § (6) bekezdése alapján kötelezett-

ségvállalásra jogosult polgármesterét, hogy a Kjt. 83/A. § (1) bekezdése 

alapján az egyéb munkáltatói jogkört gyakorlóját, hogy  

1. a közalkalmazott besorolását a bemutatott okiratok alapján végezze el; 

2. a közalkalmazott Kjt. 61. § (1) bekezdése alapján, a Kjt. 61. § (10) be-

kezdése szerint illetményét száz forintra kerekítve állapítsa meg, 

- fizetési osztályát a Kjt. 61. § (1) bekezdés dd) pontja alapján (vég-

zettségét és szakképzettségét igazoló oklevélre tekintettel „D” fize-

tési osztályba sorolva, 

- fizetési fokozatát a Kjt. 66. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel 

a Kjt. 87/A. § (3) bekezdés a) pontjára- a bemutatott okiratoknak 

megfelelően végezze el; 

3. a közalkalmazott szabadságát  

- alapszabadságát a Kjt. 56. § a) pontja alapján 20 munkanapban, 

- pótszabadságát a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokoza-

tával egyenlő számú, valamint a 16. életévüket be nem töltött 

gyermekek után járó pótszabadsággal egyetemben 

állapítsa meg.  

4. A képviselő-testület határozatának megfelelően kiállított kinevezési ok-

iratát adja ki, 

5. A képviselő-testület – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi te-

vékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 19. § (4) bekezdése 

alapján - kötelezi a közalkalmazottat, hogy a kinevezési okiratban vál-

laljon kötelezettséget a fogorvosi asszisztensi állás betöltéséhez szüksé-

ges szakképesítést a kinevezés időpontjától számított három éven belül, 

2015. július 31-ig szerezze meg.  
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A közalkalmazott munkavégzésének helye a simontornyai fogorvosi körzet 

7081 Simontornya, Templom u. 4. szám alatti rendelője. 

A közalkalmazott felett a Kjt. 83/A. § (1) bekezdése alapján az alapvető 

munkáltatói jogokat Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-

testülete, az egyéb munkáltatói jogköröket pedig Simontornya Város Pol-

gármestere gyakorolja.  

 

Határidő: 2012. július 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 14
15

 órakor bezár-

ta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                         Bárdos László 

                      polgármester                                                           címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


