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Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, és Vágó Lajos képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző
Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor és Hegyi Ferencné képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Haszonbérleti árverési hirdetmény elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2007.(IX.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyában
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Fogorvosi feladatellátásról döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
20 /2016. (III.9.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 9-én
tartandó rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Haszonbérleti árverési hirdetmény elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2007.(IX.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyában
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Fogorvosi feladatellátásról döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Egyebek
1. napirendi pont:
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az új vagyonrendelet megalkotásának szükségességéről.
Czene Boglárka jegyző:
Az önkormányzat vagyonára és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket Ecsegfalván jelenleg a 2013. évben elfogadott
11/2013. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelet szabályozza.
A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a sok tekintetben elavult, és
helyenként felesleges jogszabályi ismétlésekbe bocsátkozó hatályos rendelet módosítása
helyett egy új, egységes szerkezetű rendelet megalkotása a jobb és célszerűbb megoldás.
A rendelet-tervezet – megtartva a hatályos rendelet értékeit - a korábbiakhoz képest
differenciáltabb rendelkezéseket határoz meg a versenyeztetési eljárások vonatkozásában.
A javaslat szerinti szerkezetben mind a jogalkalmazók, mind pedig a pályázók, és az
ajánlattevők számára áttekinthetőbb, könnyebben érthetők és feldolgozhatók az egyes
eljárástípusokra vonatkozó szabályok, mivel azok ügytípusonként kerültek felépítésre.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. §-a a jegyző feladatkörébe sorolja a
megalkotott önkormányzati rendeletek hatályosulásának figyelemmel kísérését. Ugyanezen
törvény 22. §-a pedig kimondja, hogy a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat
tapasztalatait is figyelembe véve a jegyző gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi
szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály
keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan,
vagy
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e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön
sor.
A fentiekre tekintettel vált szükségessé a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet
felülvizsgálata, hatályon kívül helyezése és ezzel egyidejűleg egy új rendelet megalkotása.
A fentiekre tekintettel kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri, hogy mondják el
véleményeiket, hozzászólásaikat.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
2. napirendi pont:
Haszonbérleti árverési hirdetmény elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület a
2016. január 26. napján tartott ülésén az 5/2016. (I. 26.) KT számú határozatával úgy döntött,
hogy az önkormányzat tulajdonát képező termőföldeket haszonbérlet útján kívánja
hasznosítani. A döntés meghozatalát követően megállapítást nyert, hogy a testületi határozat
és az árverési hirdetmény hiányos tartalommal került elfogadásra, amely alapján a
vagyonhasznosítási eljárást szabályosan nem lehetet volna lefolytatni.
Mindezek alapján szükségessé vált az 5/2016. (I. 26.) KT számú határozat visszavonása és új
árverési hirdetmény elfogadása.
Az eljárás szabályosságának és törvényességének megtartása érdekében felmerült annak
igénye, hogy a vagyonhasznosítási eljárásban, majd azt követően a szerződések megkötésénél
igénybe vegyük jogi képviselő segítségét. Dr. Dobó Sándor, 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út
31. szám alatti ügyvéd széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a termőföldekkel kapcsolatos
jogügyletek terén ezért javaslom, hogy az eljárásba jogi szakértőként kerüljön bevonásra.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az 5/2016. (I. 26.) KT számú határozat visszavonásáról
döntsenek.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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21 /2016. (III.9.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az Ecsegfalva Község Önkormányzatának tulajdonát képező termőföldek
haszonbérlet útján történő hasznosításáról szóló 5/2016. (I. 26.) KT számú
határozat visszavonásáról.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező termőföldek haszonbérlet útján történő hasznosításáról szóló
5/2016. (I. 26.) KT számú határozatát visszavonja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal.
Ezt követően kéri, hogy termőföldek haszonbérlet útján történő hasznosításáról szóló
határozat-tervezetről szavazzanak.
Aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
22 /2016. (III.9.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az Ecsegfalva Község Önkormányzatának tulajdonát képező termőföldek
haszonbérlet útján történő hasznosításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező termőföldeket a jelen határozat mellékletét képező
hirdetményben foglaltaknak megfelelően 2016. szeptember 1. napjától
haszonbérbeadás útján kívánja hasznosítani.
A képviselő-testület felkéri Csányi András alpolgármestert, Sárkány Sándor
képviselőt és Tóth Lilla Ügyrendi bizottsági tagot, hogy a hirdetményben,
valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2016.(III.9.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a vagyonhasznosítási
eljárásban működjön közre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:
- a haszonbérleti árverési hirdetmény közzétételéről haladéktalanul
gondoskodjon;
- Dr. Dobó Sándor 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 31. szám alatti ügyvéddel a
vagyonhasznosítási eljárásban történő jogi képviselet és szakértői tevékenység
kapcsán megbízási szerződést kössön;
- a vagyonhasznosítási eljárás lefolytatást követően a nyertes árverezőkkel a
haszonbérleti szerződéseket megkösse;
- az üggyel kapcsolatosan felmerülő minden szükséges intézkedést a
hirdetményben foglaltaknak megfelelően megtegyen.
Felelős: Kovács Mária polgármester
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Határidő: a hirdetmény közzététele tekintetében haladéktalanul, a
vagyonhasznosítási eljárás lefolytatása tekintetében pedig az árverési
hirdetményben foglaltaknak megfelelően.
(A határozat mellékleteit a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2007.(IX.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet
megalkotása
Kovács Mária polgármester felkéri Szarka Andrea aljegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az SZMSZ felülvizsgálatának szükségességéről.
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a SZMSZ rendelet-tervezetet az Ügyrendi
Bizottság részletesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Szarka Andrea aljegyző:
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet
alapján 2016. január 1-jétől több pontban is változott kormányzati funkciókat tartalmaz.
A kormányzati funkció módosítás miatti változás-bejelentési kérelmeket - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdés rendelkezése szerint - kell benyújtani a Magyar
Államkincstárhoz.
Az új kód bevezetése érinti az önkormányzat feladatát is, mivel bevezetésre került az
intézményien kívüli gyermekétkeztetés (104037) kormányzati funkció. A törzskönyvi
nyilvántartás bejegyzését követően itt kell elszámolni a rászoruló gyermekek intézményen
kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a rendelet számos hatálytalan rendelkezést
tartalmaz, így a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény számos szakaszára
történő hivatkozást. Elvégeztük a hatályos önkormányzati rendelet teljes szövegének
felülvizsgálatát, javasolt az újraszabályozása.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri a képviselő-testület tagjait,
hogy amennyiben egyetértenek a rendelet-tervezettel, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelete
a
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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4. napirendi pont:
A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyában
Kovács Mária polgármester felkéri Jegyző Asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.
Czene Boglárka jegyző:
A Békés Megyei Kormányhivatal – továbbiakban: Kormányhivatal - 2016. február 16-án kelt
és kézhez vett BE/02/48-3/2016. iktatószámú iratában törvényességi felhívással élt Ecsegfalva
Község Önkormányzatának Polgármestere felé. A törvényességi felhívás értelmében az egyes
közszolgáltatások ellátásairól és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény- továbbiakban: Törvény - 3. § (6) bekezdése szerint: „Az ellátásért felelős
települési önkormányzat - az állami szerv intézkedésétől függetlenül - folyamatosan megtesz
minden intézkedést a Ht. 33. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítása érdekében.” A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (rövidítve: Ht. ) 33.
§ (1) bekezdése, kimondja, hogy „a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés útján biztosítja.” Szintén a Ht. 34. § (1) bekezdése leszögezi, hogy a települési
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli
szerződést köt.
A 2015. év végén a településsel szerződött hulladékgazdálkodási közszolgáltató ( Békés –
Manifest Nonprofit Közszolgáltató Kft.) kilátásba helyezte a közszolgáltatás megszűntetését,
melyről egyoldalúan tájékoztatta az érintett önkormányzatokat az elmúl év során, viszont a
fennálló és érvényes közszolgáltatási szerződés jogszerű felmondását nem eszközölte.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Polgármestere a hulladékszállítási közszolgáltatás
folyamatos biztosítása érdekében 2016. január 5-én a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnál – továbbiakban: Igazgatóság - kezdeményezte az ideiglenes közszolgáltatást
ellátó szolgáltató kijelölését. Ebben a tárgykörben Ecsegfalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete is döntést hozott a 2016. január 12-én megtartott testületi ülésen a
2/2016.(I.12.) Kt. határozatával. Az Igazgatóság, - mint a szükségellátás megszervezésével és
elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására felhatalmazott területi szerv - lefolytatta a
közigazgatási eljárást. Ennek eredményeként a 35400/63-19/2016. számú 2016. január 19-án
kelt határozatában Ecsegfalva község esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ideiglenes ellátására a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-t (5550
Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2.) közérdekű szolgáltatóvá jelölte ki, 2016. február 1-jétől
kezdődően addig, amíg Ecsegfalva Község Önkormányzata új hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést nem köt, de legkésőbb 2017. január 31-ig.
Időközben a Békés-Manifest Kft. és Ecsegfalva települések között 2016. január 31-i
dátummal sor került a hulladékgazdálkodási szerződés megszűntetésére is.
A Kormányhivatal a törvényességi felhívásában rámutatott arra, hogy bár az Igazgatóság
2016. február 1-jétől ideiglenes s közszolgáltatót ugyan kijelölt, de az ideiglenes
közszolgáltatási szerződés nem azonos a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződéssel. Mindezek ismeretében am Kormányhivatal felhívta Ecsegfalva
Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy
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 2016. március 31. napjáig tárgyalja meg a törvényességi felhívást, továbbá
 ezen időpontig határozatban állapítsa meg a feladat-ellátási kötelezettség mielőbbi
teljesítéséhez a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket,
határidő megjelölésével, illetőleg
 az intézkedésről vagy egyet nem értésről a Képviselő-testület döntését követő 3 napon
belül , de legkésőbb 2016. március 31-ig értesítse a Kormányhivatalt.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátása érdekében Ecsegfalva
Község Önkormányzata is csatlakozott a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláshoz (DAREH).
Kéri, hogy az előterjesztést, és a határozati javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni, és a
törvényességi felhívással kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testület alakítsa ki.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselő-testület, hogy amennyiben egyetértenek a
határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
23 /2016. (III.9.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Kormányhivatal BE/02/48-3/2016. iktatószámú a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos törvényességi felhívását és a következő
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyet ért a törvényességi felhívásban foglaltakkal.
2. A Képviselő-testület kötelezi magát, hogy a lehetséges legrövidebb időn
belül, de legfeljebb a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
35400/63-19/2016. számú határozatában foglalt határidőig, azaz 2017. január
31-ig közszolgáltatási szerződés kíván kötni elsődlegesen a Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Létrehozását
Célzó
Önkormányzati Társulással vagy az által a hulladékgazdálkodási feladat
ellátására kijelölt szervvel.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2016 március 11. döntésről értesítés
2017. január 31. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötése
5. napirendi pont:
Fogorvosi feladatellátásról döntéshozatal
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Kovács Mária polgármester felkéri Szarka Andrea aljegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a fogorvosi feladatellátással kapcsolatban.
Szarka Andrea aljegyző:
Ecsegfalva településen a 1697-5/2007. számú működési engedély alapján betöltetlen
fogorvosi körzet helyettesítését Dr. Bartha Kálmán látta el, majd 2013. február 1. napjától a
betöltetlen körzet helyettesítő fogorvosa Dr. Tabi Dezső, aki heti 6 órában látja el a fogorvosi
tevékenységet.
A Doktor Úr sajnos több alkalommal, szinte sorozatosan nem tesz eleget a 2013. február 1.
napján kelt Vállalkozási szerződésének, jelenleg is tartósan fennálló betegsége miatt van
távol.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 4. pontjában foglaltak alapján „A helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;”
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a szerint a települési önkormányzat
az alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskolaegészségügyi ellátásról.
A törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az
egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles
biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás
nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény
működőképességét és fejlesztését.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szabályozza a fogászati ellátás személyi- és tárgyi
minimumfeltételeit.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a
betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítés útján ellátható, de az egy éven túl helyettesítéssel
ellátott praxis a jogszabályban meghatározott fix összegű díj 60 %-ára jogosult. A betöltetlen
fogorvosi körzet már egy éven túli, így Ecsegfalva Önkormányzata már a jogszabályban
meghatározott fix összegű díj 60 %-ára jogosult.
A betöltetlen körzet helyettesítő fogorvosi feladatainak ellátása érdekében egyeztetések
vannak folyamatban a Dr. Kozma Daniella fogorvossal, aki heti 6 órában ellátná a körzetet,
valamint Dr. Hegedűs Istvánnal aki a Doktornő tartós távolléte esetén helyettesítené a
körzetet.
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 14. §-a értelmében:
„14. § (1) Az egészségügyi szolgáltató minden olyan tervezett változást, amely érinti a
működési engedély kiadásának feltételeit, illetve a működési engedélyben szereplő adatokat,
szakmákat vagy szolgáltatásokat, köteles előzetesen írásban bejelenteni a működési engedélyt
kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek. Az előre nem tervezhető eseményeket, adatokat
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azok észlelését, keletkezését követő nyolc napon belül kell bejelenteni. Amennyiben a
változás érinti a működési engedély 11. § (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmát, kérni
kell a működési engedély módosítását, kivéve, ha a működési engedély módosítására külön
jogszabályban foglaltak alapján hivatalból kerül sor. Ha az egészségügyi államigazgatási
szerv a működési engedély módosítására okot adó körülményről hivatalból értesül, a
működési engedélyt hivatalból módosítja.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a 8. § (1) bekezdése szerinti adatok közül
a) a rendelési vagy rendelkezésre állási időnek, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás
idejének,
b) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók személyének,
c) alapellátás esetén a helyettesítő személyek és a helyettesítés helyének
változását a 8. § (1) bekezdése szerinti adatok megadásával bejelenti a működési engedélyt
kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek.
(2a) A (2) bekezdés szerinti változást az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés b) pontjában
foglalt adatok tekintetében minden hónap 10. napjáig, kizárólag a változott adatok közlésével,
a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatokat a változást követő 8 napon belül jelenti be. Ha
a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatok változása érinti a 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
szerződést, akkor a szerződés másolatát a bejelentéshez csatolni kell. A (2) bekezdés c) pontja
szerinti változás esetén a bejelentéshez csatolni kell a 8. § (4) bekezdés i) pontja szerinti
nyilatkozatot.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv
megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.”
A fentiek alapján Ecsegfalva Község Önkormányzatának, mint egészségügyi szolgáltatónak
be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, amennyiben változás áll be.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri, hogy amennyiben az
előterjesztéssel egyetértenek, szavazzanak a Dr. Tabi Dezsővel a fogorvosi szolgálat
helyettesítésére megkötött vállalkozási szerződés megszüntetéséről.
Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
24 /2016. (III.9.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt. hogy a 2013.
február 1. napján Dr. Tabi Dezsővel a fogorvosi szolgálat helyettesítésére
megkötött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszünteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
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Ezt követően kéri, hogy szavazzanak arról, hogy fogorvosi szolgálat tartós helyettesítéssel
történő ellátásának feladatait 2016. április 1. napjától Dr. Kozma Daniella fogorvos, távolléte
esetén Dr. Hegedűs István lássa el.
Amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
25 /2016. (III.9.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az önkormányzat által működtetett betöltetlen fogorvosi szolgálat (OEP kód:
040096018) tartós helyettesítéssel történő ellátásának feladatait 2016. április 1.
napjától Dr. Kozma Daniella fogorvos, heti 6 órában szerda és péntek napokon 800
– 1100 óráig, távolléte esetén Dr. Hegedűs István lássa el, a működési engedélyben
foglalt egyéb adatok változatlan hagyásával.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az önkormányzat kötelező feladatának zavartalan ellátása
érdekében a fogorvosi körzet helyettesítéssel történő alapellátásának érdekében a
bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget, valamint a bejelentés tudomásul
vételének birtokában a finanszírozás érdekében szerződést kössön az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala Ártámogatási és
Finanszírozási Osztályával.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert határozatban foglaltak szerint járjon
el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 1550-kor bezárta.
K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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