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Előterjesztés 
 

Aszód Város Önkormányzata és Domony Község Önkormányzat 
között létrejött, fogorvosi feladatellátásról szóló 

együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 
2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendelet a veszélyhelyzetet meghosszabbította további 15 nappal.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-testület 
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  
 
A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes februári ülését -
hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére - nem 
hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni.  
 
Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést közzéteszem, 
továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt egyeztetek. 

 
Aszód Város Önkormányzata és Domony Község Önkormányzat 2019. március 1-én kötöttek 
egymással együttműködési megállapodást a fogorvosi feladatellátásra vonatkozóan, melynek 
értelmében az Aszód 2. fogorvosi körzet ellátását biztosító dr. Sana Yousef Farhat egyéni vállalkozó 
fogorvos asszony biztosíthatta a domonyi lakosok fogászati alapellátását is. 
 
A fogászati ellátás 2020. novemberéig működött, majd dr. Sana Yousef Farhat fogorvos asszony arról 
tájékoztatta László Milán domonyi polgármester urat, hogy a SARS-CoV járvánnyal összefüggésben 
a továbbiakban nem tudja biztosítani a domonyi lakosok fogászati ellátását. 
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A fentiekre tekintettel Domony Község Önkormányzat más megoldást keresett az egészségügyi 
alapellátással kapcsolatos fogszakorvosi teendők ellátására, és a két település között létrejött 
együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését javasolta 2021. március 
15. napjával. 
 
A megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésének nincs jogi akadálya, illetve 
önkormányzatunknak a jogviszonnyal összefüggésben nem merült fel anyagi követelése Domony 
Község Önkormányzat felé. 
 
Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Aszód Város Polgármesterének 
/2021. (II. 24.) határozata 

Aszód Város Önkormányzata és Domony Község Önkormányzat 
között létrejött, fogorvosi feladatellátásról szóló 

együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 

 
1. Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján hozzájárul az Aszód 
Város Önkormányzata és Domony Község Önkormányzat között létrejött, fogorvosi feladatállátásról 
szóló együttműködési megállapodás felbontásához. 
 
2. Felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg Domony Község Önkormányzatnak, 
illetve juttassa el a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságoknak. 
 
 
Határidő: a határozat megküldésére 5 munkanap 
Felelős: Dr. Lukács Adrienn jegyző 
 
 
 
Aszód, 2021. február 16. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
        polgármester 

 
 
 
Látta:  
Dr. Lukács Adrienn  
     jegyző 


