A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 77/2020.
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30. napján
14,30 órakor megtartandó rendes ülésére

helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés II. módosítása
Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette:

Nemesné Boronkai Klaudia vezető tanácsos

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
PF Bizottság: 2020. 09.28.
Humán Bizottság: 2020.09.28.

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelenleg a fogorvosi praxis helyettesítési tevékenységet dr. Szabolcski-Ahác Annamária látja el 2020. szeptember 30-ig.
A doktornő kifejezte abbéli szándékát, hogy a helyettesítést addig kívánja ellátni, míg a
fogorvosi letelepedési pályázatot benyújtja a NEAK felé. A pályázat elbírálása 2020.
december 15-éig várható, így addig a jelenlegi szerződés hosszabbítása szükséges 2020.
december 31. napjáig. Azt követően a fogorvosi tevékenységet vállalkozás formájában
kívánja tovább működtetni, 6 évet vállalva.
Antalné Szebenyi Beáta fogorvosi asszisztens határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya szintén lejár 2020. szeptember 30. napjával, így a kinevezésének hosszabbítása
szükséges 2020. december 31. napjáig.
A fentiekre figyelemmel kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
1. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :
a helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés II. módosítására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) az Andoléna-Dent Kft-vel (7144 Decs, Béke u. 23., adószám: 231668951-17, képviseli: dr. Szabolcski-Ahác Annamária) kötött helyettes fogorvosi
feladat-ellátási szerződés II. módosítását – a határozat melléklete szerinti
tartalommal – jóváhagyja,
b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására
Határidő: Azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária (határozat megküldéséért)

Heberling Tibor polgármester (szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: Andoléna-Dent Kft., Decs
pü.-i osztály
Népegészségügyi Osztály
NEAK
irattár
Helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés II. módosítása
- tervezet mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., képviseli Heberling Tibor 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 helyettesítés keretében folyamatos fogorvosi ellátás biztosítására feladat-ellátási szerződést kötöttek 2019. január 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig, melyet Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 149/2018.(X.31.) önkormányzati határozatával, míg Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2018. (XI.16.) számú önkormányzati határozatával hagyott
jóvá. Ezen szerződés 90/2019.(VI.12.) önkormányzati határozottal 2020. szeptember 30.
napjáig hosszabbításra került. A 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.
december 31. napjáig.”
2. Az eredeti szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban
maradnak.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.
Decs, 2020………………………
Heberling Tibor

Figler János

Dr. Szabolcski-Ahác Annamária

polgármester
megbízó

polgármester
megbízott

helyettes fogorvos
megbízott

Jogi ellenjegyző:
Takácsné Gehring Mária
jegyző

2. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :
Antalné Szebenyi Beáta fogorvosi asszisztens kinevezéséről
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva fogorvosi asszisztens
munkakörbe
Antalné Szebenyi Beáta
(sz.: Szekszárd, 1976.09.02. anyja neve: Weis Mária)
7143 Őcsény, Rákóczi u. 15. szám alatti lakost 2020. október 1-jétől 2020.
december 31-éig heti 20 órában, határozott időre közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezi.
b) a közalkalmazott havi illetményét bruttó 157.800 Ft-ban határozza meg.
c) felkéri a jegyzőt, a kinevezésről szóló munkaügyi okmányok elkészíttetésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző (az okmányok elkészítéséért),
Heberling Tibor polgármester (az okmányok aláírásáért)
Határozatról értesül: Antalné Szebenyi Beáta
pü.-i osztály
Népegészségügyi Osztály
NEAK
irattár

