
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
4244 Újfehértó, Szent István út 10.

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu

Web: www.ujfeherto.hu

Száma:………/2009. 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó  Város  Képviselő-testületének  2009.  február  09-én  (hétfő)  du.  16  órai 
kezdettel az önkormányzat tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyilvános ülésről    

Jelen voltak  :   Tóth András polgármester,  Banka Attila,  Buczkó Ágnes,  Budai  János,  Elek 
László,  Gyermánné  Szabó  Katalin,  Juhász  Istvánné,  Kovács  Sándor,  Molnárné  Mészáros 
Ágnes, Nagy József, Nagy Sándor, Puskás László, Ricska Zsolt, Suhaj István, Szabóné Belme 
Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth János képviselők
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 

A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő 
képviselőből 16 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. 

Tóth András
A mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolom megtárgyalásra. Van-e 
eltérő  javaslata  a  napirendi  pontokkal  kapcsolatban?  Ki  az,  aki  elfogadja  a  javasolt 
napirendet? 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:

                                                              N a p i r e n d i 

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezéséről 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-39/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetését megalapozó 
     döntésekről 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-42/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

3./ Előterjesztés Újfehértó Köztestületi Tűzoltóság működési körzete bővítésének 



     kezdeményezéséről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-41/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

4./ Előterjesztés az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának 2105. kódszámon kiírt 
     pályázatának benyújtásához szükséges nyilatkozatokról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-38/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

5./ Előterjesztés szerződés módosítás a háziorvos központi orvosi ügyeleti ellátásában való 
     részvételre
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-40/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezéséről 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-39/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az előterjesztésnek az a hivatása, hogy a korábbi döntéseink, illetve az elfogadott költségvetési 
koncepció  alapján  bemutassa,  hogy hogyan  áll  a  költségvetési  tervezésünk.  Kiegészítésem 
nincs  az  anyaghoz,  valamennyi  bizottság  tárgyalta  és  a  tájékoztatást  valamennyi  bizottság 
elfogadta. Van-e kérdés? Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatást?

A képviselő-testület a tájékoztatást 16 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 

Gyermánné megérkezett az ülésterembe így a képviselő-testület létszáma 17 főre változott.

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetését megalapozó 
     döntésekről 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-42/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Annak érdekében, hogy a tájékoztató anyagban kimutatott jelentős forrás-egyensúlytalanságon 
valamelyest  javítsunk számos döntési  javaslatot  fogalmaztam meg.  Tekintettel  arra,  hogy a 
bizottsági ülésen igyekeztünk kivesézni ezt a témát további kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, 
vélemény?

Puskás László
Módosító  javaslatom  lenne  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  3.  számú  melléklet  határozat-
tervezetének 1. pontját kérném elhagyni. 
Tóth András
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Van-e egyéb kérdés, észrevétel, ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Sorban szavazunk a 
mellékletekről. Az 1. számú mellékletet valamennyi bizottság többségi szavazattal támogatta. 
Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja?

A  képviselő-testület  a   rendelet-tervezetet  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  4 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2009. (II. 10.) 

r e n d e l e t e 

A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször módosított 
9/2007. ( II. 23) rendelet módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvény  (Hgt.)  23.  §-ában,  a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§.(1) bek. c.) pontjában továbbá 
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995.évi XLII. törvény 2.§.-
ban kapott  felhatalmazás alapján a hulladékkezelési  közszolgáltatásról és a köztisztaságról 
szóló  többször  módosított  9/2007.  (II.  23)  rendeletét  (továbbiakban:  rendelet)  az  alábbiak 
szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 3.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) Újfehértó Város Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás  ellátásával  –  az  Önkormányzat  kizárólagos  tulajdonában  lévő 
„Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kommunális és Szociális Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.”, (4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 7.) által 
alapított Újfehértó Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (4244, 
Újfehértó,  külterület  0551/93.  hrsz.)  (a  továbbiakban:  Szolgáltató)  bízza  meg  2012. 
február 29. napjáig és kötelezi a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben 
előírt  feladatok  végrehajtására,  valamint  felruházza  a  rendeletben  meghatározott 
jogosítványokkal. 

2.§.

Ez a rendelet 2009. március 01. napján lép hatályba.

Tóth András
A 2. számú mellékletet valamennyi bizottság egyhangúlag támogatta. Ki az, aki a rendelet-
tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület  a   rendelet-tervezetet  17  egyhangú  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2009. (II. 10.) 

r e n d e l e t  e

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló módosított 4/2007. (I.26.) rendelet 
módosításáról

Újfehértó  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény (a  továbbiakban:  Gyvt.)   18.§.(2) 
bekezdésében  valamint  a  131.  §.  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló módosított 4/2007. (I.26.) rendeletét (továbbiakban: 
rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A rendelet 7/B§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7/B.§.  (1)  Kiegészítő  gyermekétkeztetési  kedvezményre  jogosult  azon  –  Újfehértó 
közigazgatási  területén  biztosított  -  gyermekétkeztetésben  részt  vevő,  általános  és 
középiskolai   tanulmányokat  folytató  gyermek,  tanuló,  aki  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  148.§. (5) 
bekezdés  b.)-c.)-d.)  pontja  alapján  normatív  kedvezményben  részesül,  feltéve,  hogy  a 
családjában az  egy főre eső jövedelem nem haladja  meg az öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének a 300%-át.

2. §.

A rendelet 7/B§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (7) A kedvezmény havi összege:
a.) általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén: gyermekenként:– külön jogszabály 
alapján megállapított, és az adott hónapban ténylegesen- fizetendő térítési díj 100 %-a.
b.)  középiskolai  tanulmányokat  folytató  tanuló  esetén:  gyermekenként:–  külön  jogszabály 
alapján megállapított, és az adott hónapban ténylegesen- fizetendő térítési díj 50 %-a.

3. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az egyes szociális tárgyú 
rendeletek  módosításáról  szóló  3/2009.  (I.28.)  rendelet  4.§.  (1)  valamint  (7)  bekezdése 
hatályát veszti.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő 
intézményi térítési díjakról szóló 4/2009. (I.29.) számú rendelet  az alábbi 3.§.-al  egészül ki, 
egyidejűleg a jelenlegi 3.§.  jelölése 4.§.-ra módosul:
3.§. A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.

Tóth András
A 3.  számú  mellékletnél  bizottsági  szakaszban  is  felmerült  ez  a  módosító  indítvány,  egy 
bizottság  sem  támogatta  az  alaprendelkezést,  illetve  a  módosítást  sem.  Én  Puskás 
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alpolgármester Úr módosító indítványát befogadom.  Kér-e valaki külön szavazást róla? Nem. 
Akkor  a  határozat-tervezetet  azzal  a  módosítással  teszem föl  szavazásra,  hogy az  1.  pont 
kikerül belőle. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület  a   határozat-tervezetet  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  és  5 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2009. (II. 09.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetését megalapozó döntésekről

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

a Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepcióját a 262/2008. (XI. 27.) számú 
határozatával fogadta  el,  melyben meghatározott  tervezési  irányelveket  – a 2009. évben a 
várost terhelő magas adósságszolgálati teher miatt - az alábbiak szerint módosítja: 

1.) Az első lakáshoz jutók támogatásra 2009. évben 10 milliós keretösszeget állapított 
meg. 

2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során 
a fenti alapelveket érvényesítse. 

Határidő: 2009. február 15. 
      Felelős: jegyző

Tóth András
A 4. számú mellékletet valamennyi bizottság egyhangúlag támogatta. Ki az, aki a határozat-
tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a  határozat-tervezetet 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2009. (II. 09.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előkészítése során felmerült, 
Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT-t érintő döntéséről

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

az  egyes  önkormányzati  feladatok  elmaradására  tekintettel  Újfehértó  Városfejlesztési  és 
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Városüzemeltetési KHT részére, 2009. évben nem állapít meg támogatást. 

Határidő: 2009. február 15. 
      Felelős: jegyző

Tóth András
A 5.  számú  mellékletet  a  Pénzügyi  Bizottság  többségi  szavazattal,  a  másik  két  bizottság 
egyhangúlag támogatta. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a  határozat-tervezetet 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2009. (II. 09.) számú

h a t á r o z a t a

a 29/2008. (I. 28.) és a 77/2008. (III. 27.) számú határozatainak módosításáról 

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

a 29/2008. (I. 28.) és a 77/2008. (III. 27.) számú határozataiban, Újfehértó Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési  KHT részére,  2008.  évben  megállapított  184  millió  forint  támogatási 
összeget  - jelen határozat elfogadása napján – 40 millió forinttal csökkenti.  

Határidő: 2009. február 15. 
      Felelős: polgármester

Tóth András
A 6. számú melléklet alpolgármester Úr indítványa, egy bizottság sem támogatta. Ki az, aki a 
határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  2  igen  szavazattal,  10  ellenszavazattal   és  5 
tartózkodással nem fogadta el.

Tóth András
A 7.  számú mellékletet  valamennyi  bizottság  többségi  szavazattal  támogatta.  Ki  az,  aki  a 
határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület  a   határozat-tervezetet  12  igen  szavazattal,   2  ellenszavazattal   és  3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2009. (II. 09.) számú

h a t á r o z a t a

a 193/2008. (VIII. 21.) számú határozatának visszavonásáról 
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A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

a  193/2008.  (VIII.  21.)  számú  határozatát,  amely  az  Újfehértói  Gyümölcskutató  és 
Szaktanácsadó  Kht.  által  felajánlott  földterületek  megvásárlásáról  rendelkezett  –  jelen 
határozat elfogadása napján – visszavonja. 

Határidő: 2009. február 15. 
      Felelős: polgármester

Tóth András
A 8. számú mellékletnél egy módosító javaslatom van, hogy az Újfehértour Kft. részére 2009. 
évben  8  millió  forint  támogatást  állapít  meg.  A közben  lévő  magyarázó  rész  elmaradna. 
Kívánja-e valaki, hogy ezzel kapcsolatosan megnyissuk a vitát. Ha nem a napirendi pontot 
lezárom. Az Ügyrendi Bizottság nem támogatta, a másik két bizottság többségi szavazattal 
támogatta. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  17  egyhangú  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2009. (II. 09.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előkészítése során felmerült, 
Újfehértour KFT-t érintő döntéséről 

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

az Újfehértour Kft. részére 2009. évben 8 millió forint támogatást állapít meg.

Határidő: 2009. február 15. 
      Felelős: polgármester

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés Újfehértó Köztestületi Tűzoltóság működési körzete bővítésének 
     kezdeményezéséről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-41/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Írásos  előterjesztés  született.  Valamennyi  bizottság  egyhangúlag  támogatta  a  határozati 
javaslat elfogadását.  Van-e kérdés, észrevétel  vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki támogatja a határozat-tervezetet. 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  17  egyhangú  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2009. (II. 09.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó Köztestületi Tűzoltóság működési körzete bővítésének kezdeményezéséről

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

1.) az  önkéntes  tűzoltóság  létesítéséről,  működésének  feltételeiről  és  feladatáról  szóló 
256/2008. (X. 21.) sz. Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 13. §. (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében kezdeményezi a katasztrófák elleni védekezésért 
felelős  miniszternél,  Újfehértó  Köztestületi  Tűzoltóság  működési  körzetének  – 
előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint – bővítését. 

2.) felhatalmazza  Újfehértó  Város  Polgármesterét,  a  kormányrendelet  13.  §.  (2) 
bekezdésében  meghatározottak  szerint,  hogy  az  önkormányzat  nevében  a 
kezdeményezett  területi  változással  érintett  önkormányzatok,  valamint  az  országos 
szakmai szövetségek előtt eljárjon támogató javaslatuk beszerzése érdekében. 

Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: polgármester

4. napirendi pont megtárgyalása
4./ Előterjesztés az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának 2105. kódszámon kiírt 
     pályázatának benyújtásához szükséges nyilatkozatokról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-38/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Írásos  előterjesztéshez  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és 
többségi szavazattal támogatta. Van-e kérdés, észrevétel vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Két határozat-tervezet van az előterjesztéshez, Ki az, aki támogatja az 1. sz. 
határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  16  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  és  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2009. (II. 09.) számú

h a t á r o z a t a

az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának 2105. kódszámon kiírt pályázatának 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokról
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A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

nyilatkozatot tesz arról, hogy 

a  Nemzeti  Kulturális  Alap  Könyvtári  Szakmai  Kollégiuma  által  kiírt  Szakmai 
eszközfejlesztés,  korszerűsítés című,  2105. kódszámon megjelent felhívásra  a Zajti  Ferenc 
Helytörténeti  Gyűjtemény,  Művelődési  Központ  és  Könyvtár  által  benyújtott  pályázatban 
beszerezni kívánt bútorokat és kiegészítő berendezéseket a könyvtárban helyezi el.

határidő: azonnal
   felelős: polgármester

Tóth András
Ki az, aki támogatja a 2. sz. határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  17  egyhangú  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2009. (II. 09.) számú

h a t á r o z a t a

az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának 2105. kódszámon kiírt pályázatának 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokról

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET
kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz arról, hogy
a  Nemzeti  Kulturális  Alap  Könyvtári  Szakmai  Kollégiuma  által  kiírt  Szakmai 
eszközfejlesztés,  korszerűsítés című,  2105. kódszámon megjelent felhívásra  a Zajti  Ferenc 
Helytörténeti  Gyűjtemény,  Művelődési  Központ  és  Könyvtár  által  benyújtott  pályázatban 
kötelezően előírt 10%- os önrészt az intézmény költségvetésében biztosítja.

határidő: azonnal
felelős: polgármester

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés szerződés módosítás a háziorvos központi orvosi ügyeleti ellátásában való 
     részvételre
    (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma: 3-40/2009. 
           Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András 
Szóbeli  kiegészítésem nincs.  Az Ügyrendi  Bizottság  támogatta  a  javaslatot.  Van-e kérdés, 
észrevétel  vélemény?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  támogatja  a 
határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás 
nélkül (2 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2009. (II. 09.) számú

h a t á r o z a t a

a háziorvos központi orvosi ügyeleti ellátásban való részvételére vonatkozó szerződés 
módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ hozzájárul, hogy Dr. Siket Nándor (Lakcím: 4030 Debrecen Ézsaiás u 24. Nyilvántartási 
száma: 63980 ) Dr. Raáp Mária vállalkozó háziorvos ügyeleti szolgálatának időpontjában, a 
vállalkozó  háziorvos  helyetteseként,   alkalomszerűen  ügyeleti  feladatokat  lásson  el,  az 
Újfehértói Központi Orvosi Ügyeleten.

2./ a 182/2006. (XII.14.) számú határozattal elfogadott, 2006. december 29-én kelt, 64-6/2007 
iktatószámú  háziorvos  központi  orvosi  ügyelet  ellátásában  való  részvételre  vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.

3./ felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Szerződés Módosítás

Háziorvos központi orvosi ügyelet ellátásában való részvételre

Amely  létrejött  Újfehértó  Város  Önkormányzata  /Újfehértó,  Szent  I  út  10./  (melynek 
nevében Tóth András polgármester és Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző jár el) mint megbízó, 
másrészről

Név: Dr. Raáp Mária vállalkozó háziorvos
Születési hely, idő: 
Lakcím: 
Orvos országos nyilvántartási száma: 02140
mint megbízott között, 
2006.  december  29.  napján  megkötött  szerződés  központi  orvosi  ügyeleti  feladatok 
ellátásának módosítása tárgyában.

1. A felek rögzítik, hogy Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2006. 
(XII.14.) számú határozata alapján, 2006. december 29. napján egymással központi  orvosi 
ügyeleti feladatok ellátására  szerződést kötöttek.

2. A szerződés az alábbi 11./ ponttal egészül ki:

11./ A Vállalkozó háziorvos ügyeleti helyettesítése:

A vállalkozó  háziorvos  ügyeletben  való  részvételének  helyettesítéséről  –beleértve  annak 
pénzügyi feltételeit is- a vállalkozó önmaga gondoskodik. A vállalkozó háziorvos az alábbi 
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helyettesítő orvos nevét közli: 

1. Név: Dr. Siket Nándor
Működési nyilvántartási száma: 63980

Az alapszerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen  szerződés-módosítás  a  helyettesítő  részére  kiadott  működési  engedély  jogerőre 
emelkedésének  napján lép hatályba, amellyel  egyidejűleg a vállalkozó háziorvos  mellékeli a 
helyettesítővel kötött megállapodást.

A módosítást a felek elolvasták, értelmezték és saját kezűleg aláírták.

Újfehértó, 2009. …………… hó ……… nap

…………………….       ……………………….. ………………….
       Tóth András      Dr. Mátyás B. Szabolcs   Dr. Raáp Mária

 polgármester                          jegyző                                         vállalkozó háziorvos

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény  nem  hangzott  el,  Tóth  András  polgármester  a 
rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 15 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Tóth András      dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester      j e g y z ő 
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