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Tárgy: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsának az orvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodás 
módosítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő testület! 
 
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás az orvosi ügyeleti ellátásra kötött 

szerződés módosításáról szóló 25/2022. (VI. 23.) határozatában a Társulás Tanácsa felkérte a 

tagönkormányzatokat, hogy 2022. augusztus 31. napjáig döntsenek a Társulási megállapodás 

módosításának elfogadása tárgyában (orvosi ügyelet ellátási helye).  
Az ügyelet ellátási helye: 2030 Érd, Szabadság tér 9.  
 
A képviselő-testület az alábbi döntést hozta:  

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
141/2022. (VIII. 30.) határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának az orvosi ügyeleti 
ellátásra kötött megállapodás módosításáról 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának folyamatossága és 

biztonsága érdekében a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

Tanácsának az orvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodás módosításához 

hozzájárul; 

 

2. a szerződésmódosításból fakadó többletköltségeket biztosítja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 
Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 
hozza meg. 
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1. A Társulás titkára kérte, hogy a határozatot egészítsük ki: hozzájárul ... valamint 
ahhoz, hogy a szerződés-módosításának megfelelő változások a Társulási 
megállapodás II. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2.1. pontjában 
átvezetésre kerüljenek. 

 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

Tordas, 2022. szeptember 26. 
 dr. Zay Andrea 
 jegyző 
 
 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2022. (IX. 27.) határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának az orvosi ügyeleti 
ellátásra kötött megállapodás módosításáról 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt 

 

2. hozzájárul a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának 

folyamatossága és biztonsága érdekében a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás Tanácsának az orvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodás módosításához 

valamint ahhoz, hogy a szerződés-módosításának megfelelő változások a Társulási 

megállapodás II. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2.1. pontjában 

átvezetésre kerüljenek. 

 

3. a szerződésmódosításból fakadó többletköltségeket biztosítja.  

 
4. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának az orvosi ügyeleti 

ellátásra kötött megállapodás módosításáról szóló 141/2022. (VIII. 30.) határozatát 

visszavonja 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 
 
 


