
ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2017. december 14-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat a 090066175. sz. fogorvosi körzetre (működtető Dr. Yousif 

Egészségügyi, Szakorvosi és Kereskedelmi KFT.) vonatkozó szerződés 

módosítására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Andorkó Mihályné hatósági irodavezető 

Véleményezte: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám: 6752-7/2017. 

Melléklet:  rendelet-tervezet 

  Újtikos Község Önkormányzatának megkeresése 

  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Újtikos Község Önkormányzata az előterjesztés mellékletét tartalmazó levélben és a hozzá 

csatolt képviselő-testületi döntéssel tájékoztatott, hogy az újtikosi fogorvosi ellátásra 1996. 

június 14-én kötött megállapodást a két önkormányzat 2018. január 31. napjával szüntesse 

meg. 

 

Képviselő-testület feladata egyrészt, hogy Újtikos település kiválása miatt módosítsa az 

egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 16/2016.(VI.17.) sz. önkormányzati 

rendelet 3. sz. mellékletét atekintetben, hogy a 6175. sz. fogorvosi körzet ellátási területei 

között Újtikos települést nem szerepelteti, másrészt, hogy módosítsa az egészségügyi 

feladatellátási szerződés 5. pontját az alábbiak szerint: 

 

„5. Az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettséggel járó 1. pont szerinti 

feladatokat – a szerződés alapján – folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi 

szakmai szabályokban előírtak betartásával fogja nyújtani. A területi ellátási kötelezettség 

pontos határait az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 16/2016. (VI. 17.) 

önkormányzati rendelet tartalmazza, kiegészítve az 1996. június 14-én kelt megállapodással, 

mely tartalmazza Folyás település ellátását is.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződésben történő átvezetést a fentiek szerint 

hagyja jóvá, és bízza meg a polgármestert annak aláírásával  

 

Polgár, 2017. november 29. 

 

 

 

      Tisztelettel: 

 

          Tóth József 

         polgármester 

 



 

 

………/2017.(XII.14.) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 090066175. sz. 

fogorvosi körzetre (működtető Dr. Yousif Egészségügyi, Szakorvosi és Kereskedelmi KFT.) 

egészségügyi feladatellátási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbiak 

szerint döntött. 

 

1./ dr. Yousif Sámuel fogszakorvossal 2017. szeptember 15. napján kötött szerződés 5. pontját 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

„5. Az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettséggel járó 1. pont szerinti 

feladatokat – a szerződés alapján – folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi 

szakmai szabályokban előírtak betartásával fogja nyújtani. A területi ellátási kötelezettség 

pontos határait az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 16/2016. (VI. 17.) 

önkormányzati rendelet tartalmazza, kiegészítve az 1996. június 14-én kelt megállapodással, 

mely tartalmazza Folyás település ellátását is.” 

 

2./ Kéri a jegyzőt gondoskodjon a megváltozott okirat elkészítéséről. 

 

3./ Felhatalmazza a polgármestert a módosított feladatellátási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a   

az egészségügyi alapellátási körzetek  kialakításáról szóló 16/2016.(VI.17.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 16/2016. (VI. 17.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2018. február 1. napjával lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2017. december 14.  

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2017. december ….-én 

 

 

 

     dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a …./2017. (…...) önkormányzati rendelethez 

Fogorvosi körzetekhez tartozó 

közterületek 

 

6174. sz. Fogorvosi körzet 

 

Utca megnevezése: 

 

Akácfa utca 

Alkotmány utca 

Aradi utca 

Bajza utca 

Barankovics tér 

Báthori utca 

Benczúr utca 

Bercsényi utca 

Bessenyei utca 

Bocskai utca 

Botond utca 

Csaba utca 

Csalogány utca 

Damjanich utca 

Deák Ferenc utca 

Deli Mátyás utca 

Dobó utca 

Dózsa György utca 

Erdő utca 

Fenyő utca 

Fürdő utca 

Gábor Áron utca 

Gagarin utca 

Gorkij fasor 

Hévíz utca 

Honvéd utca 

Hősök utca 

Hunyadi utca 

Ibolya utca 

Iskola utca 

Jókai utca 

Kassa utca 

Klapka utca 

Kasziba tanya 

Kazinczy utca 

Kodály Zoltán utca 

Kolozsvári utca 

Kossuth utca 

 

 

 

 

 

Május 1. utca 

Maros utca 

Mátyás utca 

Móricz Zsigmond utca 

Munkácsy utca 

Nyárfa utca 

Örötvény 

Pacsirta utca 

Petőfi utca 

Rákóczi utca 

Ságvári utca 

Széchenyi utca 

Szondi utca 

Szőlő utca 

Taskó utca 

Tölgyfa utca 

Vak Bottyán utca 

Városkert utca 

Vas Gereben utca 

Vasvári utca 

Vereckei utca 

Wesselényi utca 

Viola utca 

Virág utca 

Zólyom utca 

Zrínyi utca 

 

Tiszagyulaháza település 

 

Iskola-egészségügyi körzet: 

BSZC József Attila Gimnáziuma és 

Szakképző Iskolája 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

Tiszagyulaháza település oktatási 

intézményei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6175. sz. Fogorvosi körzet 

 

Utca megnevezése: 

 

Ady Endre utca 

Arany János utca 

Árpád utca 

Bacsó utca 

Balassa utca 

Bajcsy- Zs. utca 

Basa tanya 

Bem utca 

Bogátköz tanya 

Csokonai utca 

Dankó Pista utca 

Dante utca 

Epreskert 

Erdei utca 

Fürész-major 

Gárdonyi utca 

Géza fejedelem utca 

Hajdú utca 

Hajnal utca 

Halastó 

Kárpát utca 

Kenderföld tanya 

Kengyelköz tanya 

Kiss Ernő utca 

Királydombi tanya 

Kölcsey utca 

Kun utca 

Lehel utca 

Meggyes tanya 

Mikes utca 

Mikszáth utca 

Móra Ferenc utca 

Morotvaköz 

Nagygyepi 

Nagyváradi utca 

 

Iskola-egészségügyi körzet: 

BSZC József Attila Gimnáziuma és 

Szakképző Iskolája 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

 

 

Folyás település 

 

 

 

Pincéshát tanya 

Rozmaring utca 

Rózsa utca 

Somogyi utca 

Szabadság utca 

Selypesköz tanya 

Szabolcs utca 

Táncsics utca 

Tiszai úti tanya 

Toldi utca 

Újközpont 

Újtelep utca 

Úttörő utca 

Velencei utca 

Veres Péter utca 

Vörösmarty utca



 


