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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2018. március 2. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi 

Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott  
rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

             c./ Határozata   
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

1. Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 

módosításáról 
 
3. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról 
 
 
 
 
A b o d, 2018. március 2. 
 
 
 
 
        Dr. Vártás József 
                  jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 2. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén  
(3753 Abod, Magyar út 42.)  megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
       Zsemkó János alpolgármester  
    Bartus Gábor képviselő 
 
Igazoltan távol:     Berkesi László Miklós képviselő  
    Fekete Józsefné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző 
  
   
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van.  
Jelzi, hogy az Ügyrendi Bizottság a két tag távolléte miatt nem ülésezett. 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1. Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
módosításáról 

 
3. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbiak 
szerint: 

 
1. Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
módosításáról 
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3. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
módosításáról 

 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2017. (III.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017. 
(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3. pontjában meghatározott  
feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

1.§ Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.21.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

 
a) 74.052 eFt költségvetési bevétellel 
b) 93.643 eFt költségvetési kiadással 
c) 675 eFt finanszírozási kiadással 
d) 20.266 eFt finanszírozási bevétellel 

fogadja el.” 
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2.§ A Rendelet: 

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, 

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, 

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, 

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, 

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet, 

g) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet, 

h) 11. melléklete helyébe a 8. melléklet, 

i) 12. melléklete helyébe a 9. melléklet 

lép. 

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Vártás József     Rescsánszki Bertalanné 
      jegyző                                polgármester 
 
 
 

Kihirdetési záradék: 

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. március 2. napján 
kihirdetésre került. 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy polgármester asszonnyal egyeztettek, és a 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületi ülések 
időpontját módosítanák, általában pénteken tartanák. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
javaslatot  szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot  – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      12/2018.(III.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

évi munkatervének módosításáról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Abod Község Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének módosításáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 
évi munkatervének módosítását a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 
 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
Határozatról értesül: Osztályok, Képviselők, Bizottsági tagok  
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Melléklet a 12/2018.(III.02.) határozathoz 
 

 
 

 

 

 

 

 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

2018. ÉVI 
MUNKATERVE 

 

 
 
 
 
 

Z á r a d é k : 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi „Munkaterv”-ét a 53 
/2017.(XII.12.) határozatával   j ó v á h a g y t a. 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi „Munkaterv”-ét a 
12/2018.(III.12.) határozatával  m ó d o s í t o t t a. 

 
 

 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
 
 
I. A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon 

délelőtt 9.00 órától tartja: 

• 2018. február 13. (kedd) 
• 2018. április 4. (szerda) 
• 2018. április 20. (péntek) 
• 2018. június 22. (péntek) 
• 2018. szeptember 21. (péntek) 
• 2018. november 23. (péntek) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL 
• 2018. december 14. (péntek) 

 
A polgármester a képviselő-testületi ülés helyét, és időpontját 
jogszabályváltozások és célszerűségi okból módosíthatja. 
 
 

II. A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne: 
Abod Község Önkormányzata 

 (3753 Abod, Magyar út 42.) 
 
 
III. A munkatervben felsoroltakon túl havonta, illetőleg szükség szerint kerülnek 

előterjesztésre: 
 

1./  személyi ügyek, vagyoni ügyek, 
2./  fellebbezések elbírálása hatósági ügyekben (zárt ülésen), 
3./  polgármesteri beszámoló, 
4./  bejelentések, javaslatok. 

 
IV. Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló 

évente egy alkalommal kerül előterjesztésre. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. február 13. (kedd) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
  
2./ Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
3./ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
  
4./ Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

 
5./ Abod Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
6./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi polgármesteri 

döntésekről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: osztályvezetők, jegyző 
 

 
7./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi Bizottság 
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 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. február 5. 

 
TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. április 4. (szerda) 

 
N A P I R E N D 

 
1./ Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 
Előadó:      Rendőrkapitányság vezetője 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Rendőrkapitányság vezetője 
 

2./ Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 

3./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről 
 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 

4./ Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi 
munkájáról 
 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:      -  
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, intézményvezető 
 

5./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      -  
Előterjesztés elkészítésének felelőse: aljegyző 

 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. március 19. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. április 20. (péntek) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Abod Község  Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 

2./ A 2017. évi pénzmaradvány felhasználásáról 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

  
 
3./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési 

jelentésének elfogadásáról 
Előadó:      polgármester  
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 

  
Előterjesztések leadásának határideje:  2018. április 9. 

 
 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. június 22. (péntek) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén) 
    

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

2./ Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi 
beszámoló elfogadásáról 

    
 Előadó:  polgármester 

Véleményezi:  Ügyrendi bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
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3./ Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről 
Előadó:  ÉRV Északmagyarországi Regionális 

Vízművek Zrt. vezér-igazgatója 
Véleményezi:      Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 

 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. június 11. 
 
 
 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. szeptember 21. (péntek) 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén) 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Ügyrendi  bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 

Előterjesztés leadásának határideje:  2018. szeptember 10. 
 
 
 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. november 23. (péntek) 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén) 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
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2./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyásáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. november 12. 

 
2018. november 23. (péntek) 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 
 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. december 14. (péntek) 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról 
 

Előadó:      bizottság elnöke 
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: bizottság elnöke 
 

 
2./ Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
3./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában 

végzett munkájáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
4./ Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 

feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről 
 
Előadó:      közszolgáltató ügyvezetője  
Véleményezi:      Ügyrendi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: közszolgáltató ügyvezető igazgatója 
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5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. december 3. 
 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy doktornő kérte a rendelési idő módosítását, a 
rendelési időn picit változtat, de lesz továbbra is a délutáni órában rendelés. Ez fontos 
dolog, mert az edelényi testület többször tárgyalta, és hosszas egyeztetést követően 
született meg ez az eredmény, mert doktornő nem akart TB finanszírozott rendelést 
délután. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
javaslatot  szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot  – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      13/2018.(III.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés módosításáról  
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
56/2017.(XII.12.) határozat 1. a) és b) pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
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a) Feladat-ellátási szerződés 14. pontjában lévő táblázat helyébe 
a következő táblázat lép: 

nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 7.00-13.00 rendelés 
kedd 7.00-13.00 rendelés 

szerda 7.00-13.00 rendelés 
csütörtök 10.00-16.00 rendelés 
péntek 7.00-13.00 rendelés 

 

b) Feladat-ellátási szerződés 20. pontjában lévő táblázat helyébe 
a következő táblázat lép: 

nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 13.00-14.00 rendelés 
kedd 13.00-14.00 rendelés 

szerda 13.00-14.00 rendelés 
csütörtök 8.00-10.00 rendelés 
péntek 13.00-14.00 rendelés 

 

2. 56/2017.(XII.12.) határozat egyéb pontjai nem változnak. 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: érintett egészségügyi szolgáltatók, osztályok 

 
 
 
 

Melléklet a 13/2018.(III.02.) határozathoz 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
(fogorvosi tevékenységre) 

módosításokkal egységes szerkezetben 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár 
polgármester) 3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, 
továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről TiKart Kft. (székhely: 3518 Miskolc, Barátság tér 10. adószáma: 
24316275-2-05), a továbbiakban Megbízott  között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Edelény István király útja 65. szám alatt 

működtetett, az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben területi ellátási 
kötelezettséggel bíró fogorvosi körzet működik. 
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2. Megbízó jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat fogorvosi 
tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet 
Megbízott az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
27/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott 
II. számú fogorvosi körzetben lát el. 
 

3. A személyes ellátására kötelezett orvos: 
Dr. Kiss Judit születési hely, idő: Miskolc, 1983.01.28. anyja neve: Szikszai 
Margit, 3700 Kazincbarcika, Csákány utca 26. szám alatti lakos. 
 

4. A fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak 
módosítását Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-
magyarországi Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) közvetlenül köti meg. 
A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés megkötésekor és 
hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal. 
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés 
aláírásával teljes egészében Megbízottra engedményezi. 
 

5. Megbízott vállalja, hogy az OEP-től a fogorvosi teendők ellátására 
rendelkezésre bocsátott összegből a fogorvosi ellátást a mindenkor hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.  

 
6. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi 

feltételeit is. 
 A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti az 
ingatlant kezelő intézmény vezetőjét és Edelény Városi Önkormányzat 
Jegyzőjét. 

  Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve 
a helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 

 
7. A feladat ellátása céljára Megbízó a tulajdonában lévő a jelen szerződés 

hatályban léte alatt Megbízott részére továbbra is bérleti díj fizetése nélkül 
biztosítja az Edelény, István király útja 65. szám alatt a fogorvosi feladatok 
ellátásához szükséges rendelőhelyiséget.  
 

8. Megbízott az üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeket az ingatlan 
mindenkori kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg.  
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön 
megállapodás ezen szerződéssel együtt érvényes.  

 
9. A rendelő felújítása, gépészeti tartozékainak cseréje a Megbízót terhelik a 

Képviselő-testület döntésének megfelelően.  
Megbízó vállalja az ingatlan és az ingóságok folyamatos, teljes körű vagyon-, 
és felelősségbiztosítását. 
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10. Megbízott gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatáról, a 10. 
pontban megfogalmazottakon túlmenően karbantartásáról, jelzi a keletkezett 
meghibásodásokat és őrzi a rendelő állagát. 
 

11. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a 
helyiségeket, azok központi berendezéseit ugyanolyan műszaki állapotban 
köteles visszaszolgáltatni, mint amilyen műszaki állapotban azt átvette.  

 A helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és visszaadáskor is 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 
12. Felek rögzítik, hogy a II. számú fogorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1 

fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt. 
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak 
megfelelő feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, megteremtése, a 
működési engedélyek beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése, 
statisztikai adatok szolgáltatása, illetve a működtetéssel kapcsolatos egyéb 
adatok kezelése, nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek 
költségei Megbízottat terhelik. 

 
13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi feladatokat a 

mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon 
látja el, valamint betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó 
mindenkori jogszabályi előírásokat és azt ismerteti a lakossággal. 

 
14. Rendelési idő: 

 
nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 7.00-13.00 rendelés 
kedd 7.00-13.00 rendelés 

szerda 7.00-13.00 rendelés 
csütörtök 7.00-13.00 rendelés 
péntek 7.00-13.00 rendelés 

 

Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek 
megállapodása alapján módosítható.” 
 

15. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város polgármesterét a 
fogorvosi feladatok ellátásáról szükség szerint írásban vagy szóban 
tájékoztatja.   

 
16. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről 

egymást kölcsönösen tájékoztatni. 
 
17. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, 

továbbá ha azt bármelyik fél felmondja. 
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A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – 
felmondja, 
a) ha a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

b) ha a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti. 

Felmondási idő 6 hónap. 
 
18. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén a 

körzetmódosítással érintett települési önkormányzat kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A 
kártalanítás mértékét Megbízott és az érintett önkormányzat a körzetből 
kikerült betegek arányában állapítják meg a praxis folyó évi finanszírozására 
vetítve, az adott rész elcsatolását követő hónap 15. napjáig. 
   

19. Megbízott ügyeleti ellátásban nem vesz részt. 
 

20. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a 14. pontban rögzített rendelési 
időn túl az Edelény István király útja 65. szám alatt működtetett rendelőben 
magánrendelést folytasson. 
 
Magánrendelés ideje: 
 

nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 13.00-14.00 rendelés 
kedd 13.00-14.00 rendelés 

szerda 13.00-14.00 rendelés 
csütörtök 13.00-15.00 rendelés 
péntek 13.00-14.00 rendelés 

 
21. A jelen szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a szükséges 

működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási 
szerződés érvényességének napjától, de leghamarabb 2014. év június hó 01. 
napján lép hatályba.  

 
22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag tíz eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg 
három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2014. (IV.23.), 9/2016.(I.21.) és 
25/2018.(II.15.) határozattal a feladat-ellátási szerződést jóváhagyta. 
 
E d e l é n y, …………………….. 
 
 

……………………………………….   ………………………………… 
Megbízó          Megbízott 

 
 
Ellenjegyezte:      ………………………………………  ……………………………………… 
   Dr. Vártás József     Száz Attiláné 
          jegyző     Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 
Hitelesítés: 
 
A feladat-ellátási szerződést 
 
Abod Község Önkormányzata     P.H.   ………………………………  
30/2014. (V.5.), 4/2016. (II.16.) és           polgármester  
13/2018.(III.02.)  határozatával,  
 
 
Balajt Község Önkormányzata    P.H.   ………………………………  
33/2014. (IV.30.), 12/2016. (II.10.) és          polgármester 
…./……(…..)  határozatával,       
 
 
Borsodszirák Község Önkormányzata   P.H.   ………………………………  
36/2014. (V.6.), 15/2016. (II.12.) és           polgármester 
…./……(…..)  határozatával,   
 
Ládbesenyő Község Önkormányzata   P.H.   ………………………………  
25/2014. (IV.24.), 10/2016. (II.11.) és          polgármester 
…./……(…..)  határozatával,  
 
 
Szendrőlád Község Önkormányzata   P.H.   ………………………………  
47/2014. (IV.28.), 15/2016.(II.9.) és            polgármester 
…./……(…..)  határozatával jóváhagyta. 
 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  

 
K.m.f. 

 
 
 
 

Dr. Vártás  József  Rescsánszki Bertalanné 
            jegyző               polgármester 
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