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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. március 9-én kelt levelemben kezdeményeztem a Képviselő-testület által a
2012. március 8-i ülésen elfogadott, a III. számú fogorvosi körzet ellátása tárgyban
hozott 81/2012. (III.8.) számú határozat, valamint az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításának ismételt
megtárgyalását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése
biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört: „(3) A polgármester, ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy
alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az
ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától
számított tizenöt napon belül dönt.”
Megítélésem szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit, mivel a határozat nem a
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint került elfogadásra. Azért,
hogy a későbbi problémákat (pl.: Kormányhivatal döntésre vonatkozó negatív
állásfoglalása) elkerüljük, javaslom, hogy a régi határozatot vonjuk vissza és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2012. (III.8.) számú
határozatát és az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2012. (VI. 25.)
önkormányzati rendelet 2012. március 8-i ülésen elfogadott módosítását a
polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3)
bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten megtárgyalta, és annak
alapján a következő döntést hozza:
1. A képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI.
25.) önkormányzati rendelet 2012. március 8-i ülésen elfogadott módosítását
visszavonja.
2. A Képviselő-testület a 81/2012. (III. 8.) Kt. határozatot visszavonja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dr.
Meiszter Péter fogászati ellátásra vonatkozó telephely-változási kérelmét és a
III. számú fogorvosi körzet feladatellátására vonatkozó együttműködési
szerződés módosításához hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
szerződés módosításának jóváhagyására és a módosított szerződés aláírására.
Határidő: 2012. március 19.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2012. (.........) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §- ában kapott felhatalmazás alapján az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 4. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) III. számú fogorvosi körzet (Dombóvár, Hunyadi tér 24., Szabadság u. 2.
megosztva)
56-os forradalom tere, Ady u., Arany J. tér, Baross u., Deák F. u., Dr. Reisz J. u.,
Erzsébet u., Hunyadi tér, Kossuth u., Petőfi u., Szabadság u., Széchenyi u., Szent
Gellért u., Szepessi u., Zalka u.
2. §
A Rendelet 2. § (1), 3. § (1), 4. § (3), 5/E. § (2) bekezdései a „Dr. Sáfár L. u.”
szövegrésszel egészülnek ki.
3. §
A Rendelet 2. § (5), 3. § (3), 4. § (1), 5/C. § (2) bekezdéseiben a „Dr. Sáfár L. u.”
szövegrész helyébe az „Ifjúság u.” szöveg lép.
4. §
A Rendelet 2. § (5), 3. § (3), 4. § (1), 5/C. § (2) bekezdéseiben a „Gunaras” szövegrész
helyébe az alábbi szöveg lép:
„Alkonyat u., Autóspihenő u., Csendes u., Esthajnal u., Fasor u., Fürdő u.,
Hableány u., Hajnal u., Hangulat u., Holdfény u., Kedves u., Kikelet u., Liget u.,
Napsugár u., Ősz u., Parksor u., Pihenés u., Sellő u., Séta u., Tavasz u., Termál u.,
Tó u.”.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
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