
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-ai soron 
kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Szentiványi András, Vargáné Kalmár Éva 
képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak:
Tóth Ildikó jegyző

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel  a  7  fő  képviselőből  4  fő  jelen  van.  Fekete  József,  Fejes  László,  Tibádné Nagy Zsuzsanna 
képviselők az ülésről való távolmaradásukat jelezték. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Demjén Imre testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Demjén Imre 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Pollák Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az 
alábbiak szerint:

Napirend:           Előadó:

1. Fogorvosi alapellátási szolgáltatás Pollák Tibor 
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy a fogorvosi alapellátás biztosításában újabb előrelépés 
történt.  A  rendkívüli  testületi  ülés  összehívása  az  ellátás  mihamarabbi  biztosítása  miatt  volt  
indokolt. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel és az Egészségbiztosítási Pénztárral folytatott 
egyeztetés eredményeként a fogorvosi feladatok ellátását Tiszasüly községben Dr. Móré Éva abban az 
esetben tudja biztosítani, amennyiben községünk, mint egy új körzet csatlakozik a doktornő jászkiséri  
körzetéhez. A csatlakozás a képviselők részére kiosztott  megállapodás  elfogadásával valósul meg. 
Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  a  megállapodást  Jászkisér  Város  Képviselő-testülete  már 
megtárgyalta és jóváhagyta. A megállapodás jóváhagyását követően történik meg a szerződéskötés a 
doktornővel,  majd  indul  az  engedélyezési  eljárás  és  a  finanszírozási  szerződés  megkötése  az 
Egészségbiztosítási Pénztárral.
 
Kéri a képviselőket a fogorvosi alapellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás 
jóváhagyására.
 
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

51/2011.(VII.26.) Kt. sz. határozat
fogorvosi alapellátási szolgáltatásról
 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésére, valamint az egészségügyről szóló, többször módosított 1997. évi 
CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b.) pontjára - a község lakossága részére 



biztosítandó fogorvosi alapellátási szolgáltatást a határozat mellékletét képező 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert a megállapodás 
aláírására.

 
    Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Tóth Ildikó jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Jászkisér Város Önkormányzat
5. Dr. Móré Éva fogorvos

 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény nincs az ülést berekeszti. Köszöni a 
megjelenést.

Kmf.

/:Pollák Tibor:/             /:Tóth Ildikó:/
              polgármester                 jegyző

/: Demjén Imre:/
jegyzőkönyv-hitelesítő

            



Tiszasüly Község Iktatószám:280/11/2011
     Jegyzőjétől

XI.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. július 26-ai soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

 

51/2011.(VII.26.) Kt. sz. fogorvosi alapellátási szolgáltatásról
határozat

Készült 3 példányban
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