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a Pásztó Városi Önkormányzat és a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. között 
létrejött feladatellátási szerződés módosításáról szóló 67/2021. (V. 26.) számú polgármesteri 

határozat hatályon kívül helyezésére és új határozat meghozatalára 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 2017. március 31-én feladatellátási szerződést kötött a Galaxy-Dent 
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a pásztói 1. és 2. számú fogorvosi körzet lakosaira kiterjedő 
fogorvosi tevékenység ellátására.  
A Kft 2021. április hónapban jelezte, hogy 2021. július 1. napjától változik az 1. számú körzetben az 
feladatot ellátó orvos személye, mely szükségessé teszi a szerződés módosítását. 
A veszélyhelyzetre tekintettel a 67/2021. (V. 26.) számú polgármesteri határozattal módosítottuk a 
szerződést. A belépő új orvos praxisengedélye ügyében az Országos Kórházi Főigazgatóság jár el, 
amely szerv az eljárásban hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melyben többek közt Pásztón kívül az 
érintett önkormányzatok (Mátraszőlős, Szurdokpüspöki) szerződésmódosításhoz történő 
hozzájárulását is előírták. Az önkormányzatok augusztus második felében üléseztek és hoztak 
határozatot az ügyben. Ezeket megküldtük a szolgáltatónak, aki továbbította volna a 
Főigazgatóságnak, de közben megkapta az eljárást megszüntető végzést, tekintettel arra, hogy 
kicsúszott a 35 napban meghatározott hiánypótlási határidőből.  
 
Ennek ismeretében azt kérte a szolgáltató, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül módosítsuk a 
szerződés-módosítás hatályba lépését 2021. november 1-re, hogy az alapján indíthasson minél 
hamarabb újabb eljárást a praxisengedélyezés ügyében. 
Tekintettel az ismételten rövid határidőre – továbbá, hogy a döntés az ügy érdemi részére nincs 
hatással, - a polgármester az SZMSZ 76. § (7) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján aláírta 
a és megküldte a szerződés-módosítást a szolgáltatónak.  
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalt a Pásztó Városi Önkormányzat és a 
Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. között létrejött feladatellátási szerződés módosításáról 
szóló 67/2021. (V. 26.) számú polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséről és új határozat 
meghozataláról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt. 
 
Tudomásul veszi és jóváhagyja az SZMSZ 76. § (7) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
aláírt szerződés-módosítást az alábbiak szerint: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat és a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. között fennálló, 
a pásztói 1. és 2. számú fogorvosi körzet lakosaira kiterjedő fogorvosi tevékenység ellátására 
kötött feladatellátási szerződés 2021. november 1-jei hatállyal történő módosítását e határozat 
mellékletét képező feladatellátási szerződés 1. számú módosításában foglalt tartalommal 
elfogadja. 
 

2. Ezzel egyidejűleg a 67/2021. (V. 26.) számú polgármesteri határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
2021. szeptember 6. 

Bartus László 
osztályvezető 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Sándor Balázs 
  jegyző 
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Feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítása 
 

 
mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35., adószám: 
15735313-2-12) – mint meghízó (képviseli Farkas Attila polgármester) továbbiakban Megbízó,  
 
másrészről a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3519 Miskolc, Nagyszentbenedek dűlő 
61937/1. adószám: 25451513-1-05 TEÁOR: 8623 képviseli: Farkas Enikő ügyvezető) – mint 
Megbízott (továbbiakban Megbízott) között  
 
1. Előzmények 
 

1.1. Felek 2017. március 31-én feladatellátási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés), 
mely szerint Megrendelő megbízta Megbízottat a pásztói 1. és 2. számú fogorvosi körzet 
lakosaira kiterjedő fogorvosi tevékenység ellátásával.  
 

1.2. Megbízott 2021. április hónapban jelezte Megbízónak, hogy az 1. számú fogorvosi 
körzetben 2021. november 1. napjától változik a feladatot ellátó orvos személye, mely 
szükségessé teszi a szerződés módosítását. 

 
2. A Szerződés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„9. Ezen pontban meghatározott feladatot az 1. számú melléklet szerinti körzetben dr. Shadman 
Yazdi Shiva fogszakorvos (orvosi nyilvántartási száma-pecsétszám: 85629), a 2. számú 
körzetben dr. Karimi Mohammad fogszakorvos (orvosi nyilvántartási száma-pecsétszám: 
81737) személyesen köteles ellátni (helyettesítés eseteit kivéve).” 

 
3. A szerződés végén szereplő, 1. számú mellékletre utalás szövege az alábbiak szerint változik: 
 

„1 számú melléklet: dr. Shadman Yazdi Shiva fogszakorvos területi ellátási kötelezettsége” 
 

4. A szerződés 1. számú melléklete helyébe ezen feladatellátási szerződés-módosítás 1. számú 
melléklete lép. 

 
5. A szerződés egyéb – jelen módosítással nem érintett - pontjai változatlan formában hatályban 

maradnak. 
 

6. Ezen feladat-ellátási szerződés-módosítás 2021. november 1. napjától hatályos. 
 
Pásztó, 2021. szeptember  
 
 
 
 

…………………………….. 
Farkas Attila 

Pásztó Város Polgármestere 
Megbízó 

……………………………. 
Farkas Enikő 

Galaxy-Dent Kft. 
Megbízott 

 
      
Ellenjegyezte:  
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feladatellátási szerződés 1. számú melléklete 
 

 
Pásztói 1. számú fogorvosi körzet 

Dr. Shadman Yazdi Shiva 
 

PÁSZTÓ 
 

Akácfa u. Hunyadi u. Margit u. 
Arany János u. Ibolya u. Múzeum tér 

Árpád u. Iskola köz Nagymező u. páratlan 1-11-ig 
                      páros 2-32-ig 

Baross Gábor u. Jókai u. Park u. 
Berák köz Kazinczy u. Semmelweis u. 
Csillag tér páros 2-24-ig Kinizsi u. Sport u. 
Deák Ferenc u. Kis u. Széchenyi u. 
Dózsa György u. Kossuth Lajos u. Szegfű u. 
Fenyő u. Kölcsey u. Szent Imre tér 
Fő út páros 2-80-ig  Kör u. Vasút u. 
Gárdonyi u. Kövicses u. Viola u. 
Géza fejedelem u. Liget u. Zrínyi köz 
Hajós Alfréd u. Major u. 68-as vasúti őrház 
Hársfa u. Malom köz  

 
MÁTRASZŐLŐS  
 
Aranyeső utca Rózsaszál utca 
Fő utca Újtelep utca 
Jázmin utca Ondrésik tanya 
Lehel utca Kertész utca 
Major utca Hévíz utca 

SZURDOKPÜSPÖKI 
 
Ady Endre u. Dobó u. Ifjúság u. Kölcsey Ferenc u. 
Arany János u. Dózsa György u. József Attila u. Kúria u. 
Akácfa u. Erdőalja Kaszás u. Malom sor 
Árpád út Gárdonyi u. Kaszás tér Mátrai Imre u. 
Béke tanya Gyöngyösi út Kápolna sor  
Béke u. Hársfa u. Kinizsi u.  
Csokonai u. Hunyadi János u. Kossuth Lajos u.  

 
Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pitypang Tagóvoda 

Zsigmond Király Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény 

Mátraszőlősi Óvoda 
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