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Mélykút \1áros Önkormánrzat és a tttiXÁSS\'-Dl.\ l' Kíl. liözött az 1. számú fogorvosi

körzct tartós helyettcsítóse tiirgr irllan kiitött nlcgitllaptrclris í'cinrondrisa t:irgvribltn.

Tisztelt Polgármester Úr!

A veszélyhelyzet kihircletéséről szóló 4012020.(IlL]l,) I(orm. reridelet 1. §-a alap.ján a

Kornrárlv az élet- és vagy,onbiztonságot l,eszélveztetii tötlleges rrregbetegedést ol<ozó

hurrránjárváry következrnényeinek ellrárítása" a nlag),i}r állarrlpolgárok egészsógérrel< és

éIetének rnegóvása érdekében Magyarország egést tertiletére l,eszéli,,helyzetet lrirc]etett ki, A

katasztrólar,édelenrről és ahozzit l<apcs<llódó cg\ cs tijt,l,cltll,cIi nltjclosítiisáról szóló 20l l, évi

CXXVIII. törr,énr,,(a toriiblliali.llirrl: lilttltsztrtlliittlcleltlli tijrrúrlr )-{ó. r\ t-{) bekczclése alap.ián

r,,eszélr hclr zetbctr a telcp|ilési ilrlkolrllitrlvzat liópi,iscl(j-tcstiiictútrck a íclaclat- és l-ratásl<örejt a

polgárnrester gyakorolj a.

Ferrtiekre tekintettel az alábbiakat terjesztjük a ]'. Polgármester Úr elé:

Mélykút Város Önkorrnányzat l(épviselő-testLilete 188/2016,(XL29.)I(t. számúr lratározatár,al

2017, január 1, rrapjátó| 2017 . clccetnber 31 , napjáig tartó megáliapoclást kötött a I]EKASSY-

DENT l(l1.-vel (székhelye: 6500 Baja. Sirály, tttca 8, 1.) al 1 . számú logorvosi l<örzet tartós

lrell,ettcsítésére vonatktlzóatr" tliclr, tttcgllllaptrclás itl(italtaIuill ir Képi, isclő-testLilct a

109/20l7.(VllL()tl,)Kt sztitltLt hatat,crz,lt1l,it,rtl hlttitrtlu,irtlirrl icir,jiirc rllticltlsít()tta. A i]l]KÁSS\'-

DljNl Kft. kópr,,isclct.ibctl cl.iár,(l clr, lJúltiissr l]zilirlt ítlgorr tls - az ei(itcrjcsztés nlcllcl<letét

képező 6-1912020. iktatószárrlúr - levelébcn bc.jciclrtette. llog}, a Melyl,úrt \'áros

Önkorrrrárryzattal kötött r-rregállapodást 2020. tbbrr-rár 29. rrap.iárr a 6 hónapos í'elrllondirsi iclő

betarlásával 2020. augusztus 31. napjával felmondja.



A nregáliapodás 8, poltja értelrrréberr a rTregállapodást az Egészségügyi Szolgtiltató 6

hónapos í'elmondási idővel megszüntetheti. A felmondást a ntásik fóllel írásban kell

közölni. A í'clr-norrclirsi id(i alat1 itz [:gószsógtigrvi Sztllgliltllttj ]i(jtclcs az c rllcgáilil1lodirs[rarr

vál lalt I-elaclatel látiist lb l1 anli.rtosarr te l.i cs í terl i.

Fentieket irgyelernbe

elfogadására:

kér,itik T. Polgárrrlester LIrat az, alábbi határozati-.jar,aslat

HATÁROZATI - JAVASLAT

. . . 12020.(......) POLG ÁnNt BsrE Ir.I H A,IÁR oZ AT

A veszélyhelyzet kilTirclctcsórijl szoló .-l0i202(),tIIt.1 1.] ]itlt,Ilt. t,e:Ilclclct l. r\-a alap.jilrr a

Korr-trárr1 Ll7. élet- és r irgr,oIlbizttlllsiigtlt r e szrrlr czlct(i t(jtltcges rllegbetcgedést okozci

humániárvány kövctkeznlérryeirlek ellriirítása. a ma8),ar állarnpolgárok cgészsógónek ós

életének megóvása érdekében Magyarország egész. ter[ilctére veszél},lrelyzetet hirdetett ki, A

katasztróí-avédelemrőI és ahozzá kapcsolódó egyes törrlények nódosításáról szóló 201 1. évi

CXXVIII. törvérry (a továbbiakbarr: katasztrófbvédelrrri törvér-ry) 46. § (4) bekezdése alap.ján

veszélyhelyzetben a települési örrkornrárlyzat kópviselő-testtiletér'ek a f-eladat- és hatirskörét a

pol gármester gyakorolj a.

A kataszlróí-al,édelnli törrcln1,4ó, 5S (4) llckez,cjósébeIl tttcghatiil0/,ott hatiiskör,örllberl el.járr,,a *

figyclen. be véve a 100-ó3/2020, szátlrút íriistls cl(itcI,jesz.tésberr fbglaltakat - t\z alábbi

határozatot hozotn:

1. N4ell,kút Város Ötrkorrlliinl,zat és a l}tjKÁSSY-I)l-:N I I(li. közötí az l. szár-nú

ibgorvosi körzct tartós lrclvettesítésc tlrrgl,á birn lótle.jiltt mcgilllapodás 2020. aLIgLlsztLls

31-ei hatállyal történő felmondását tudornásul veszern.

Mélykút Város Önkolrnányzat Képviselő-testiilete nevében megköszörröm Dr.

Békássy Bálint fogorvos településen végzett áldozatos és lelkiismeretes munká,ját.

Ell,cndelen-r az éritttett hattiságok rrregállapodás n]esszúitlésóről való értesítésclt.

Felelős : Kor,ács Tanrás pol gárnlester

Határidő: 2020. mirjr"rs 15. (3. porrthoz)

véve

2.

J.



Mélykút. 2.020. április 24.

Elöterjesztő: Dr, Vörös-Börcsök 'l'ínlca.icgl,z(i i,,, V,i.o-- .ba,"t-roÁ- ,--í1*,..__"t_

Az előterjesztést készítette: L.a.idi-illés Genol,év,a lijtarlilcstls ry - L{-L-q-\ 
?'a-p§*-\'-

Melléklet: 1 db

- gÉrÁsSY-DENT Kft. 6-1912020. iktatószámoniktatott levele,

l'örvényességi észrevétel em nincs.

3 i. Ü. .! , - .N\, .1i"l . l...tt C,_
Dr. Vörös-Börcsök Tímea- -

jeg1,,zó



Fogorvosi Feladat - Eliátási

Felmondás

A2oI7. 07. 24.-éna Mélykút Város Önkormány zat 644
.-]

Petőfi tér 1, (15724935203) és a Békássy-Dent Kft 6500 Baja

I

Sirá ly utca 8 (ad ószá m : 2356t47 2-1-03) között megkötött E l látás i szerződést

2020.02.29. nappal a felmondási idő betartásával (6 hónap)felmondom,

A felmondási idő vége:2020.08,31.

Tisztelettel kérem bejelentésem tudomásul vételét.

Baja,2O20.03.0I

-,-a.-"|-. ,. ,t t,.-,.{í*.
Dr. Békássy Bálint

ügyvezető

Békássy - Dent Kft.

|. ,j {,,
11\ '- ]


