
 

 

 

 

Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/539-036 

Ügyiratszám: 73/1/2016.                                                                  2. számú előterjesztés  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 15-én tartandó 
rendkívüli ülésére a SplenDent Fogászati Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításához  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kéthely Község Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött fogorvosi, iskola fogorvosi 
feladatok ellátására a SplenDent Kft-vel, 2009. augusztus 6. napján. A szerződés az elmúlt 
időszakban egy ízben került módosításra, 2013. január 1-i hatállyal, amikor is pontosításra 
került a korabeli szerződés az időközben életbelépő jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a 
szolgáltató rendelési ideje is feltűntetésre került a szerződésben. 
 
A szerződés jelen módosítása szintén a rendelési időt érinti, az eddigi helyettesítés 
megszűnése okán. 
 
Javasolom a testületnek a feladatellátó SplenDent Fogászati Kft. kérésnek elfogadását s a 
feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel való módosítását, 2016. március 1. napjával. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi, iskola 
fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést, melyet a testület – változatlan tartalommal - elfogad.  
 
A képviselő-testület 2016. március 1. napjával életbe lépő azon személyi változással, hogy a a 
helyettesítés megszűnésével a feladatellátást Dr. Wórum Marianna fogorvos lássa el, továbbá 
az új rendelési idővel egyetért. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy a feladat-ellátási 
szerződés módosítását a képviselő-testület képviseletében történő aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kéthely, 2015. január 6. 
 
         
                                                                                                Molnár Balázs 
                      polgármester 



Kéthelyi Közös Önkormányzati 
H i v a t a l 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: 73/1/2016. 
 

Feladat-ellátási szerződés módosítása 
 

Mely létrejött egyrészről Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8713 Kéthely, Ady 
Endre u. 1., képviseletében: Molnár Balázs polgármester, mint megbízó, másrészről SplenDent 
Fogászati Kft. 3529 Miskolc, Szilvás u. 25. u. 25. II/3. képviseletében: Dr. Wórum Marianna 
fogorvos, mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: vállalkozó) között alulírott helyen és 
napon: 
 
Szerződő felek a köztük 120-8/2009. szám alatt, 2009. augusztus 6. hatállyal létrejött feladat-ellátási 
szerződés alábbi rendelkezéseit – közös megegyezéssel – 2016. március 1. hatállyal, az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
1./ Az ellátási szerződés 4.) pontjában, a rendelési időre vonatkozó rendelkezések, helyébe a     
     következő rendelkezések lépnek: 
 
     Rendelési idő:  

Hétfő: 13-18 óráig 
Kedd: 8-13 óra 
Szerda: 13-18 óráig 
Csütörtök: 8-13 óra 
Péntek: ½ 8-½14 óra (Iskolafogászati nap) 
 

2.) A 2009. augusztus 6-án létrejött 120-8/2009. számú ellátási szerződés csak a 
     a jelen módosítással együtt érvényes. 
     Az eredeti ellátási szerződés, a módosításokkal nem érintett rendelkezései továbbra 
     is változatlanul hatályban maradnak. 
 
3./ A felek – az aláírásra jogosult képviselőjük – elolvasás és értelmezés után, mint   
     akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták jelen feladat-ellátási   
     szerződés módosítását. 
 
K é t h e l y, 2016. január 15. 
 
 
 
Molnár Balázs      Dr. Wórum Marianna 
polgármester                 fogorvos 
Kéthely Község Önkormányzatának              SplenDent Fogászati Kft  
képviseletében     képviseletében 


