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HATÁROZATA 
 
 
Tárgy: Fogorvosi állás betöltésére kiírt pályázatról 
 
 Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi állás betöltésére 
érvényes pályázatot benyújtó Szibilla Bt.-t ( 3580 Tiszaújváros Szent István út 49 ) - képviseli 
Dr. Csörgő Szibilla fogszakorvos - Tard Község közigazgatási területén a fogorvosi feladatok 
helyettesítés formájában történő ellátására 2011. május 1-től határozatlan időre megbízza. 
 
 Tekintettel arra, hogy a megbízott Tiszaújvárosban területi ellátási kötelezettséggel 
működtetési joggal rendelkezik, újabb működtetési jogot nem kaphat, ezért a képviselő-
testület megbízza a polgármestert a tardi fogorvosi rendelő működési engedélyének 
megszerzésére, valamint az OEP-el történő finanszírozási szerződés megkötésére irányuló 
eljárásban, az önkormányzat képviseletére.  
  
 A feladat ellátásáért az önkormányzat megbízott részére a finanszírozási szerződés 
alapján az OEP -től kapott finanszírozást átadja. A megbízott rendelkezésére bocsátja az 
önkormányzat a tulajdonában lévő felszerelt fogorvosi rendelőt, valamint a rendelőben 
található berendezéseket, gépeket és eszközöket. A rendelő közüzemi költségei közül a fűtés, 
villamos energia, víz és szennyvízellátás, az internet költségeit valamint a közös helyiségek 
takarítását az Önkormányzat magára vállalja.  
 
Megbízott ennek ellenében biztosítja a feladat jogi és szakmai szabályoknak megfelelő 
ellátását, az asszisztenciát, a rendelő takarítását valamint a keletkezett veszélyes hulladékok 
elszállítását, ártalmatlanítását. 
 
A feladatot korábban ellátó Dr. Roszkos László által megvételre felkínált eszközök közül a 
fogorvosi kezelőegységet (EKOM kompresszor, WLH ALLEGRA turbina, 
HOLLANDDENT kezelőszék) valamint a helyiségbe beszerelt MIDEA hűtő fűtő klímát az 
önkormányzat (365.000.-Ft értékben) megvásárolja és azt az újonnan megbízott fogorvos 
rendelkezésére bocsátja. 
 
A rendelő egyéb ( Dr. Roszkos László tulajdonát képező és meg nem vásárolt ) bútorait a 
megbízás hatályba lépéséig pótolja. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: polgármester 
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HATÁROZATA 
 

 

Tárgy: Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás igénylése 

Tard község Önkormányzata Képviselő-testületi döntése, hogy a lakossági víz- és csatorna 
szolgáltatás támogatására a Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó 2011. évi igényt 
támogatja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges 
önkormányzati nyilatkozatot adja ki. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: polgármester 


