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K6sziilt: Fels6ltlld Kcizsdg Onkormilnyzata Kdpvisc l(r-lesttiletenek 2020. janurir 22. nap.iin a Felsiitoldi
kcinyvl6rban meslaftott rendkiviil i nyf 1t tilisi'riil.

Jelen vannak: Nagyvriradi Istvin
Berziik Gyula
Hirka Dezs<i

llucsk6 Roland
Kl6tvik R6ben

polg6rmester
alpolgArmester
kdpviselo
kdpvisel6
k6pviselo

Tanicskozisi joggal r6szt vesz: M6rkus S6ndor jegyzo

Nas.wIiradi lstvan polgrrmester; kdszdntdtte a jelenl6voket. Megellapitotta, hogy a kdpviselo-testiilet
5 tagirlb6l mind az 5 fri jelen van, igy az iilds hat6rozatk6pes, a kdpviselo{estiilet iil6s6t megnyitotta.

Az tilds megkezd6se el6tt a polg6rmester bemutatta a k6pviselo-testtilet tagiainak M6rkus Siindort,
a M5traszol6si K0zds Onkormiinyzati Hivatal.iegyzo.i6t.

Ezt kijvetoen a polgirmester az al|bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pviselo-testtilet
reszere.

Napirendi iavaslat

I . A Mritrasz6l6si Kdzds Onkorm6nyzati Hivatal miikijd6s6vel kapcsolatos feladatok
llloterieszto: Nagynr6radi Istv6n polg6rmester

2. Egyebek

Megkdrdezte a kdpviselo-testiilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat.

A kdpvisel6-testiilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 5 igen szavazaltal elfogadta
an.

Napirendi pontok tirgyal:isa

l.Napirend

A Mdtrasz6l6si Ktiztis Onkorminyzati Hivatal miiktid6s6vel kapcsolatos feladatok

Nag-vviiradi Isw6n polgiirmester: Tij5koztatta a k6pvisel6-testiilet tagiait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjesz6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, dttanulm6nyozhafta ( 1. sz:imt
mell6klet ). Elmondta, mindenki elott ismeretes, hogy Cserhdtszentivinon olyan ddnt6s sziiletett, hogy
2020.-t6l nem biztositja a hivatali 6piiletet a kirendelts6g sz6mera, 6s ha a tdbbi n6gy Onkorm6nyzat
mis telepiil6sen kirendelts6get fog fenntartani. o akkor is a^ szeretnf, Cserh6tszentiv6n tigyeit
Miltrasz6lostjn int|zzdk. Ezek ismeret6ben tiibb egyeztetds is follt az <inkorminyzatok polg6rmesterei
kdzdtt, 6s sz6ban sikeriilt is megrillapodrisra jutni a tov6bbi miiktjd6s felt6teleirdl. A M6traszol6si
polgdrmester fgy nyilatkozott, hogy h6rom dolgoz6 b6r6t, valamint a miikddessel dsszeftiggo dologi
kiad5sokat a normativSb6l biaositja a kirendeltsdg rdszdre. F,gy fo b6rdt 6s a rezsi kdltsdget a

kirendelts6g dnkorm6nyzatainak kell finanszirozni. E megbesz6l6st kdvetoen Kutas6 k6pviselo-
testiilet6nek olyan ddnt6se sziiletett, hogy 5k is bemennek a sz6khely telepiildsre, Mitraszolosre.
Kdzben M6trasz6l6srol olyan informrici6 6rkezett, hogy amelyik dnkorm6nyzat bent lesz

M6trasz6l6sdn, annak ingyenes lesz a hivatal fenntart6sa. A m6sik hiirom teleptil6s mag6ra maradt,
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borult az egyezs6g. Gondolkodlak rajta, hogy fenntartjilk a kirendelts6get, ez azonban pinziigyi
neh6zsigek miatt nem kivitelezhet6. Egyetlen lehettis6g maradt. MiitraszolSs.

M,rkus S,ndor jcqvzo tajdkoztatta a lestiilel tagjait, hogy Mitraszoltjsnek van fogad6kdpessige. A
hits6 6piiletet a kirendeltsdg rendelkezesdre bocsetjek, amel-vben t6bb heJysig van. A fiit6s 6s az 6ram

k6ltsdge minim6lis lenne, ugyanis korszeni napkollektoros rendszer kcriilt ki6pit6src.

Nas,w6radi lstvin polgirmester megk6rdezte, hogy miert kapt6k az dnkorm5nyzatok az drtesit6st,
hogy a voltjegyz6 m6g nem helyezkedett el.

M6rkus Sdndor iesvz6 t6j6koztatta, hogy a tavalyi 49 nap ki nem vett szabadsigdt kellett neki
kifizetni, melyet a ktiz<is hivatal fenntartasara kapott normativeb6l teljesitettek.

NaS/v6radi Istven polgirmester elmondta, hogy a kirendeltsiget az aljegyz6 vezette, a jegyz6vel

kapcsolatos kdlts6gek a meg6llapodes szerint - M6traszcilost terhelik.

M6rkus Srindor iesvzo ismdtelten t6j6koztatta, hogy a kdzds normativrib6l keriilt kifizet6sre a tavaly ki
nem velt szabadsiig

Nagyviirad i IsllyAn polqer4cster elmond ta, nagyon sajniilja a dolgot. szerette volna, ha megmarad a

kirendelts6g

Hucsk6 Roland kdpvise15 megk6rdeae, hogy h6rman kevesen vannak?

Berz6k Gvula aloofsirmester z^ szerel-te volna megtudni, hogy mire hivatkozott a ttjbbi
dnkorminyzat, aki nem akarta a kirendelts6get tovebb.

Nagw6radi IstvSn polg5rmester elmondta, nyom6s indoka az volt Kutas6nak, hogy ingyenes

M6rku s Sindor iesvzo elmond ta, nem garantAlja, hogy nem kell hozz6j6rulni a kdlts6gekhez, de a
jelenlegi ttired6ke lesz a fizetendo risszeg. A k<iz<js hivatal megSllapod6sdLnak m6dosi6set
M6trasz6l6s fogadja el utols6k6nt. Ha az dnkorm6nyzatok a k6sobbiek folyamin irgy ddntenek, hogy
m6gis szeretn6nek kirendelts6get, akkor lehet m6dositani ism6telten a meg5llapodSst.

Berzik Gyula alpos6rmester megk6rdezte, hogy a dolgoz6k hogyan fognak jiimi munk6ba

MSrkus S6ndor iegyzo t6j6koztatta, hogy tdmegktizleked6si eszktjzzel Piszt6ig, on nal] majd
megoldj6k.

A polg6rmester kdrte a tov6bbi 6szrevdteleket, hozzisz6lisokat a napirendi ponttal kapcsolatban

Egy6b 6szrev6tel, hozzisz6l6s nem hangzott el.

A polg6rmester k5rte, szav azzanak.

A k6pviselo-testiilet egyhangfilag -5 igen szavazallal - az al bbi hallrozatot ho^a:

Fels6told Ktizs6s 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
| /2020.(1,22.)szimri hatdrozata
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a kdzds 6nkorminyzati hiyatal kirendelts6g6vel kapcsolatban

A polg5rmester ,tadta a sz6t ajegyz6 trnak.



Fels6told Kcizs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete. mint dtjnt6shoz6 testiilct fgy
hat6rozott, hogy a M6traszol6si Krizos Onkormrinyzati Hivatal alapit6 okiralinak a

Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g megsziintet6s6t tartalmaz6 m6dositris6t elfogadja.

A kdpviseki-testiilet a M6traszrilosi Koz<is 6nkormdnyzati Hivatal l6trehozilsit
m6dosit6 megallapodiis, a m6dosit6 okirat, valamint a m6dositdsokkal egys6ges
szerkezetbe foglalt alapit6 okirat a16irSs6ra felhatalmazza Nagyviradi Isw6n Felsotold
kcizs6g pol giirm ester6t.

Hatrirido: 2020. janurir 3 l.
Felelos: Nagyv6radi Istv6n polgrirmester

Egyebck

Naglviiradi IstvAn Dolsarmester 6koztatta a k6pviselo-testtiletet a Salg6tarjrin ds Tdrs6ge
Eg6szs6giigyi-Szociilis kdzpontja megktildte a Feladarell6tSsi szerz6d6st a fogorvosi iigyeleti
ell6tasr6l (2. szAmi mell6klet ). A szerz6dds 2020. januir l. napj6t6l - 2020. december 31. napjiig
sz6l. A fogorvosi iigyeleti ell6t6s az alSbbiak szerint mtikodik.
Ugyeleti ido: h6tv6g6n 6s iinnepnapokon 8.00 6r5t6l 14.00 6r6ig
ElLitris helye: Salg6tarj6n Uftrtr6k irt l7-19.
Az 6nkormiinyzailakoss6garinyosan jSrul hozzi a kdlts6gekhez, melynek <isszege l.l..Q.y.ipuer.

A feladatell6t6si szerz<id6st az <inkorm6nyzatnak hatarozattal kell elfogadnia.

A polg6rmester kerte a k6pvisel<ik 6szrev6teleit, hozzisz6l sait.

A k6pvisel6+estiilettagjai egyet6rtettek az elhangzottakkal.

A polgirmester kdrte, szav azzanak.

A k6pvisel6-testiilet egyhangfrlag - 5 igen szavazallal - az al6bbi hatrirozatot ho^a

Fels6told Ktizs6e 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2 12020.(1.22.\ szimri hati rozata
a fogorvosi iigyeleti ell:itrissal kapcsolatban

Felsotold kdzs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testtilete a csatolt 2. szimri mell6klet
szerint elfogadja a Salg6tarjin 6s T6rs6ge Eg6szs6giigy-Szocitilis Kozpontja Sltal

megktilddtt feladatell6t6si szerz6d6st a fogorvosi iigyeleti ell6t6ssal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza polg6rmestert a feladat-ellitisi szerz6d6s aliirisbra
6s a tovriLbbi sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Haterid6: 6rtelemszerii
Felel6s: Nagyviiradi Istv6n polg6rmester

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzoft el, a polg6rmester [rr megkdszdnte az

aktiv r6szv6telt, s az 0l6st bez6rta.

/t;r' 4Vt.r )" 'lt,
Nagyv6radi IstvrlLn

polgSrmester
M6rkus S6ndor

jegyz6
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III

EffiY
Fels6told Kdzsdg Onkorm:lnyzata Polgirmester6t6l

1067 Felsotold, Szechenyi utca 10.

tclelon: 32l182-056: 06-30i21 8-5281 : fax 32/382-026
e-mai I : nasyvaradipisti@p.mail.com

MEGHiVO

Magyarorszig helyi <inkormSnyzatair6l s2616 2011. dvi CLXXXIX. tdrv6ny 45. $-6ban foglaltak

alapj6n Fels6told K6zs€g Onkormilnyzata K6pvisel6-testtilet6nek rendkiviili ii16s6t

2020. ianuir 22. naoiin (szerd:in) 17.00 6rira

<isszeh ivom

Az iil6s helye: Kdnyvt6r - Felsritold, Szdchenyi utca 10.

Nanirendi iavaslat

1. A M6traszrllosi Kozds Onkorminyzati Hivatal miikdd6s6vel kapcsolatos feladatok
Eloterjeszt6: Nagl.vSradi Isw6n polg5rmester

2. Egyebek

A napirendek fontoss6g6ra tekintettel megjelends6re, aktiv ktizremiikOdds6re felt6tlen sz6mitok.

Felsotold, 2020. janutu 17 .

Nagyvaradi Istven sk.

polgermester



JELENLETI IV

Fels6told Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2020. janfir 22. napjin megtartott iil6s6re

Nagyv6radi Isw5n

BerzSk Gyula

Hirka Dezso

Hucsk6 Roland

Klityik R6bert

Tan6cskozSsi ioggal rdszl vesz

M6rkus SSndor

polgermester

alpolg6rmester

kdpr,ise lo

kipv iselo

k6pvise)o

JeSyzo
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l. Muttti u, aLlcbl-ul

Fels6told Ktizs6g Onkorminyzata Polgermester6t6l
3067 Felsotold. Szdchenvi ulca 10.

telefon: l2l382-0561. 06-30/218-5281 : fax: 32/382-026
e-mail: naq)- varadi p isti lrlgmai l.cor.n

El6terjeszt6s

Mrltrasz616si Ktiztis 6nkorm6nyzati Hivatal alapitr5 okirat6nak mridosit:ls:irr5l

Elok6szit6sben k<izremtikridcitt: M6rkus Srindor jegyz6

Cserh6tszentiviin kcizs6g polg6rmestere, Siraky Attila polg6rmester Ur tiqekoztatla a
Mdtraszoi6si Kdz6s Onkormdnyzati Hivatalt 6s az alapil6 dnkorm:inyzatok k6pvisel6it an6l,
hogy a Cserhdtszentiv6Lni Kirendelts6g mfik<id6s6hez 2020. janilr 31-ig tudja biztositani a

Cserh6tszentivriLn Kdzs6g Onkorm6nyzatdnak kizar6lagos tulajdon6t kdpezo 3066
Cserhritszentiv6n, Kossuth rit 1. szdm alatt taliilhat6 6piiletet ds k6ri az 6piilet kiilritis6t,
valamint a kirendeltsdg megsziintet6set.

A kirendelts6g miiLkdd6se illtal 6rintett <inkorm6nyzatok k6pvisel6-testilletei a kirendeltsdg
megsziintet6s6t elfogadtdk 6s tdmogatjik, hogy a telepiildsi polgiirmesterek aliirjdk a k<izris
hivatalt drint6 meg6llapodris m6dosit6srit.

Mindezek alapjrin javasolt a Cserhiitszentiviini Kirendelts6g megsziintetds6nek elfogad6sa
6rdekdben a M6trasz6l6si Kdzcjs Onkormiinyzati Hivatal t6trehoz6srir6l sz6l6 meg6llapod6st
m6dositani es az alapito okirat m6dosit6st a Magyar Allamkincst6r szirn6ra megkiildeni.

K6rem a Tiszelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti eloterjesztdst megtiirgyalni,
6s az aldbbi hatarozati javaslatot elfogadni.

Hatirozati iavaslat:
Felsotold Kdzseg OnJ<.ormAmyzta Kdpviselo-test iilete a Mdtraszolosi K6ztjs Onlormenyzati
Hivatal alapit6 okiratrinak a Cserhiitszentivrini Kirendeltseg megsziintetdsdt tartalmaz6
m6dosit6siit elfogadja 6s a Mdtrasz6losi K6z<is Onkormdnyzati Hivatal t6trehozes6t m6dosit6
megrlllapodiis, a m6dosit6 okirat, valamint a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt
alapit6 okirat akiirrisiira felhatalmazza Fels6told kdzs6g polgrirmester6t.

Felelos:
Hat6rido

polgrlrmester
2020. larntir 31 .

Fels6told. 2020. janudr 17 .

Nagyvaradi Istviin sk
polgrirmester
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Fels6told Ktizs6g Onkorm6nyzata Polg6rmester6t6l
3067 Felsotold, Szdchenyi utca 10.

telefon: 32l382-056; 06-30/21 8-5281 ; fax 321382-026

e-mail : nagyvaradipisti@gmail.com

A M{trasz6l6si Kiiziis 6nkormrinyzati Hivatal alapitr5 okiratinak m6dosit:ls:lrril szri16

meg6llapodis

Mf traszS16s Ktizs69 Onkormrinyzat{nak K6pvisel6-testiilete (3068 Mritrasz6l6s, Kossuth
tir 15.), Bokor Ktizs6g Onkorm:lnyzat:lnak K6pvisel6-testiilete (3066 Bokor, Szabadsrig rit
14.) Cserh6tszentiv:in Ktizs6g Onkormdnyzatrinak K6pvisel6-testiilete (3066

Cserh6tszentiv6n, Kossuth [t l.) Fels6told Kiizs69 6nkorm:inyzatinak K6pvisel6-testiilete
(3067 Fels6totd. Sz6chenyi utca 8.) 6s KutasrS Ktizs6g Onkormf nyzatinak K6pvisel6-
testiilete (3066 Kutas6, Toldi u. 4..1 Garib Kiizs6g Onkorm:inyzatdnak K6pvisel6-testiilete
(3067 Gar6b, Pet6fi rit 5.), a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. ivi
CLXXXIX t6rv6ny 85.9.- ban foglalt felhatalmaziissal 6lve, igazgatiisi leladataik ell6trisdra
K6z<is Onkorm6nyzati Hivatalt alakitottak 6s tartanak fenn 2013. januiir I . napj6t6l.

l. A kcizcis rin-kormdnyzati hivatal hivatalos megnevezds: Mdtraszolosi Kciz<is Onkormanyzati
Hivatal. A K6z6s Onkormdnyzati Hivatal sz6klelye: 3068 Mritrasz6l6s Kossuth t6r 15.

2. A szerz6do kdpvisel6-testtiletek megiillapodnak, hogy 2020. Janudr 3l . napj6val a Kdzds
Onkormanyzati Hivatal Cserh6tszentiv6n K<izsdgben a Kossuth [t l. sz6m alatt 6lland6
jelleggel l6trehozott ,,Miitraszotrisi Krizds Onkormrinyzati Hivatal Cserhritszentivdni
Kirendelts6ge" elnevez6s[i kirendeltsdget megsziintetik 6s a tovabbi iigyint6z6st a szdkhely
l6tja el.

3. A M6trasz6l6si Kdzds Onkormrinyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6nek
megsziiLntet6sdhez sztiks6ges m6dos(t6 okirat, valamint a m6dosit6sokkal egys6ges

szerkezetbe foglalt alapit6 okirat aliiir6s6ra felhatalmazzak M6trasz6los k6zs6g

polg6rmester6t.

4. A fenti megdllapod6s 2020. jaruir 3l-dn vrilik hatrilyoss6.

M6trasz6l6s, 2020. jaru|r 24.

Nagy Ad6m
Mdtrasz6l<is Kdzs6g Polg6rmestere

Nagyvriradi Istv6n
Fels6told K6zs6g Polg6rmestere

Hegedfis Pril

Bokor K<izsdg Polg6rmestere

Siraky Atlila
Csorhritszentivrin K<izs6g Polgiirmestere

K6ri Erika
Kutas6 Kcizs6g Polg6rmestere

Kov6cs ZoltSrn

Gar6b Kdzs6g Polg6rmestere
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Amely l6trejdtt egyr6szr6l

Salgdtarjdn ds Tdrsdge Egdsudgiigyi-Szocitilis Kdzpontja

sz6khely: 3100 Salg6tarj6n, Futeki rit 4l .

ad6sz6m: 15454395-2-12

kdpviseli: Peleskei-Bal:izs Rita igazgat6

mint Szolgriltat6, tovribbiakban: Szolgdkatd

m6sr6sz16l

Fels6told Ktizs6g 6nkorm nyzzta

sz6khely: 3067 Fels6told, Szechenyi utca 10.

ad6szriLm: 15452070-l-12

k6pviseli: Naglw6radi Istv6npolg6rmester

mint Onkorm6nyzat, a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat - tov6bbiakban egyitt: Felek

k6z6tt alulirott helyen 6s idSben az eg6szsdgiigyr<il sz6lo 1997. dvi CLIV. tdrvdny (tov:lbbiakban:
Eiitv.), az eg6szs6giigyi alapell6tasr6l sz,6l,6 2015. 6vi CXXIII. t6rv6ny (tovribbiakban: Eatv.), az
eg6szs6gtigyi tev6kenys6g vegz6s6nek egyes k6rddseir6t sz6l6 2003. dvi LXXXIV. t6rvdny, a
h6ziorvosi, hrizi gyermekorvosi 6s fogorvosi tev6kenys6gr6l sz6lo 412000. (1I.25.) EiiM rendelet, az
eg6szs6giigyi elliitas folyamatos miik6dtet6s6nek egyes szervezdsi k6rd6seir6l sz,6l,6 4712004. (Y.
1 1.) ESzCsM rendelet, tov6bb6 Magyarorsz6g helyi iinkormiinyzalaiil sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX.
tdrv6ny (tov6bbiakban: Mdtv.), valamint a Potg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny
(toviibbiakban: Ptk.) alapj6n az alabbi feltdtelekkel:

I. El6zm6nyek

Felek rdgzitik, hogy az eg6szs6giigyi alapell6tdsr6l sz6l6 2015.6vi CXXIII. tdrv6ny 5. $ (1)
bekezd6s c) pontjiban fogtaltak szerint a telepiil6si cinkormiinyzat az eg6szsdgiigyi alapell:it6s
kdr6ben gondoskodik az alapell6t:ishoz kapcsol6d6 fogorvosi iigyeleti elliitdsr6l.

2. A M6tv. 41. $ (6) bekezddse alapj rin a kdpvisel<i-testtilet a feladatkdrebe tartoz6
kdzszolg6ltatiisok ell6tasSra - jogszabrilyban meghatarozottak szerint - szerz6ddst kcithet
termdszetes 6sjogi szemdllyel vagyjogi szem6lyis6ggel nem rendelkezS szervezettel.

3. Felek rdgzitik, hogy a Szolgriltat6 a fogorvosi Ligyeleti ell6tes biztosit6s6ra a N6grrid Megyei
Korm6nyhivatal Salg6tarj6ni J6riisi Hivatala hatirozata alapj5n mrikdd6si engeddtlyel
rendelkezik.



II. A szcrz6d6s t:irg1'a

3. A Szolg6ltatis tarsadalombiaositSs 6ltal nem fedezett kdlts6geit a II.2. pontban meghatiirozott
dnkorm6nyzatok lakossiigsz6m ar6nyosan biztositj6k.

4. Az Onkorm inyzal a IIl3. pontban meghakirozott szolgAltat6si dijat k6t egyenl6 rdszletb en,2020.
6prilis 30.6s szeptember 30. napj6ig dtutalja a Szolg6ltat6 11741000-15454395-10010000 sz.

szltnli4tira.

5. A Szolg6ltatds dija 96,70 Ft/f6. A KSH 2019. januar l-jei adati szerinti lakossrigszrimot,
valamint a IIl3. pontban foglaltakat figyelembe v6ve, az Onkormiinyzat 11.604,- Ft szolgriltatdsi
dijat fizet meg a Szolgiiltat6 r6sz6re.

III. Ery6b rendelkez6sek

Felek rdgzitik, hogy a Szolgriltat6 2021. tiprilis 30. napj6ig beszriLmol az Onkormrfuryzat fel€ a

2020. evi feladatel l6tds16l.

2. Jelen feladarell6tasi szerz6d6st a SzolgriLltat6 az Or*orminyzat sulyos szerzSd6sszeg6se eset6n
azonnali hataltyal felmondja. Stlyos szerz<id6sszegdsnek min6stil, ha az Onkormdnyzat a
szolgiiltatiisi dijar alU4. pontban meghatarozott hat6rid6 elmulasztdsdt kdvet6en a Szolg6ltat6
6ltali ir6sbeli felsz6litrisban meghatArozott p6thatdrid6t krtvet<i 30 napon beliil nem fizeti meg.

3. Jelen feladat-ellA6si szerz<ides brlrmely okb6l td(6no megsziindse esetdn Felek kd,telesek
egymrissal elsz6molni.

4. Jelen feladat-elkltasi szerz6d6sben nem szab6Llyozott k6rd6sek tekintet6ben a Ptk., a Mdtv., az
ellamh6ztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. t5rv6ny, valamint a vonatkoz6 egy6b jogszab6lyok az

1

l. Felek a Mdtv. 41. $ (6) bekezddse alapjrin feladalell6tasi szerz6ddst kdtnek, mely alapjan a

Szotg6ltat6 2020. janudr l. napj6t6l 2020. december 31 . napjriig ell6l4 az Onkormrinyzat r6szdre

azEatv.5. $ (1) c) pontj6ban meghatdrozott, egdszsdgiigyi alapellitrishoz kapcsol6d6 fogorvosi
tigyeleti ell6tAs (a toviibbiakban: Szolgdltat6s) megszervez6s6t 6s folyamatos binosilas t az

akibbiak szerint:
a) iigyeleti id6: h6tv6gdn ds iinnepnapokon 8 6rdt6l 14,5riig,
b) ellritotti k6r: az Onkorm Anyzat kdzigazgatasi teriilet6n lak6- vagy tart6zkodrisi hellyel

rendelkezo szemelyek.
c) ellitas helye: 3100 Salg6tarjrin, UttOrSk ut lZ-t9.
d) a Szolg6ltatris biztositiisrihoz sziiks6ges t6rgyi feltdteleket az eg6szs6giigyi szolgriltatiisok

nyrijt6srihoz sziiksdges szakmai minimumfelt6telek6l sz6l6 60/2003. (X.20.) EszCsM
rendeletre figyelemmel a Szolg6ltat6 biaositja a saj6t tulajdonriban, illetve hasznrilatriban
ldv<i t6rgyi eszk6z<ikkel,

e) szem6lyi felt6telek: a Szolg6ltat6 a SzolgAltat{ist egy fogorvossal 6s egy asszisZenssel
nytijtja.

2. Felek rogzitik, hogy a Szotgriltat6 a Szolgillhrist a Salg6tarjiin 6s T6rs6ge Onkorm6nyzatinak
Trirsulrisa tag6nkormdnyzatai, valamint a Szolg6ltat6val az ellAtflsra fetadatellet6si szerz<id6st

k6,tdtt dnkormanyzatok r6sz6re [6tja el.



6. Jelen feladatellitisi szerz6d6st Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezSt j6v6hagy6tag
al6irt6k.

Sal96tarj6n, ?019.0 te.1. !,......

iriinyad(rk.

5. Jelen feladal-ell6t6si szerz6d6st Fels6told Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6{esltilete
L PPlr.$. /.).) szttmt hatir ozal6val ha gt l a j 6v6.

Onkorminvzat
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