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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az 1. számú fogorvosi körzetet érintő szolgáltató váltás engedélyezése és 2022. május 1-jei
hatállyal új feladat-ellátási szerződések megkötése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az egészségügyi alapellátás biztosítására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
(továbbiakban: Praxis tv.) 2/B. § (1) bekezdése szerint a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az
adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani,
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,
h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

Őrbottyán Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 2018. július 1.
napi hatállyal feladatellátási szerződést kötött a Dentogál Kft-vel (a továbbiakban: Szolgáltató) Őrbottyán város és Csomád község közigazgatási területén élő lakosok fogorvosi ellátásának biztosítása érdekében Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 8/2018. (VI.06.) önkormányzati rendeletében meghatározott 1. és 2. vegyes fogorvosi körzetben (a továbbiakban: Szerződés).
A Szerződés 3. pontja alapján a Szolgáltató feladatát az adott körzetre praxisjoggal és működési
engedéllyel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló személyes ellátásra kötelezett fogorvosok
útján látja el.
2022. március 8-án kelt levelében a Dentogál Kft. képviseletében Dr. Gál József Miklós ügyvezető
bejelentette, hogy az 1. számú fogorvosi körzet vonatkozásában 2022. május 1-jétől szolgáltatóváltás történik, a körzet betegeit ezen időponttól kezdődően a Tuberculum Carabelli Kft. (székhelye:
2100 Gödöllő, Remsey jenő krt. 11. fszt., adószám: 26193221-1-13) veszi át. A Tuberculum Carabelli Kft. tagja és ügyvezetője egyszemélyben szintén Dr. Gál József Miklós. Az 1. számú körzet
vonatkozásában a személyes ellátásra kötelezett fogorvos személye nem változik, a praxist továbbra
is Dr. Nemes Ágnes (orvosi nyilvántartási száma: 54132) látja el. A Szolgáltató levele, valamint a
jelenlegi és az új szolgáltató cégkivonata a jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Tekintettel arra, hogy a Szerződés 2018-ban történt megkötése óta több esetben is módosításra
került, javasolt a Szerződés hatályon kívül helyezése és az 1. és 2. számú fogorvosi körzetek vonatkozásában új szerződések megkötése.
A felek között 2018. július 1. napi hatállyal létrejött szerződés tartalma a DentoGál Kft. ügyvezetőjével, dr. Gál József Miklóssal egyeztetésre és elfogadásra került. Az egészségügyben működő
szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pont dd) alpontja szerint a szakmai
kamara véleményezési jogot gyakorol a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó
feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződések tervezete tekintetében. Ezt a véleményezési jogkört a fogorvosok tekintetében a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata gyakorolja. Az eredeti Szerződés véleményezésre megküldésre került.
Tekintettel arra, hogy a jelen előterjesztés mellékleteként előkészített szerződéstervezetek szövege
érdemi módosítást nem tartalmaz, a véleményezésre történő ismételt megküldés indokolatlan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, valamint a mellékletét képző feladatellátási szerződések tervezeteit megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2018. (VI. 27.) határozata a fogorvosi alapellátást nyújtó
szolgáltatóval kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi
alapellátást nyújtó szolgáltatóval kötendő feladat-ellátási szerződést
a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő:
Felelős:
A végrehajtást végzi:

azonnal
polgármester
aljegyző

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
–
–
–
–

Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet
– Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
– A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

MEGNEVEZÉSE

Az új feladat-ellátási szerződések megkötésének közvetlen költségkihatása nincsen.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
Humánügyi Bizottság véleménye:
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2022.
(III.30.) határozata az 1. számú fogorvosi körzetet érintő szolgáltatóváltás elfogadása, valamint a fogorvosi alapellátást nyújtó szolgáltatókkal kötendő új feladat-ellátási szerződések jóváhagyása tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú fogorvosi
körzetet érintő szolgáltató váltást elfogadja, valamint a fogorvosi alapellátást
nyújtó szolgáltatókkal kötendő új feladat-ellátási szerződések tervezetét a
határozat melléklete szerint tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:
A végrehajtást végzi:

2022. április 30.
polgármester
jegyző

Őrbottyán, 2022. március 17.
Előterjesztő:

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Feladat-ellátási szerződés
fogorvosi tevékenység ellátására
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út
99., adószáma: 15731120-2-13) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Szabó István
Ferenc polgármester,
másrészről a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: Remsey Jenő körút 11. fszt.,
adószáma: 23481916-2-13) (a továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében eljáró dr. Gál József Miklós ügyvezető között (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
Előzmények
1. Őrbottyán Város Önkormányzata Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2018. (VI. 06.) számú határozata és Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (V. 28.) számú határozata alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező
feladatok ellátása érdekében megbízta a Szolgáltatót, hogy Őrbottyán Város és Csomád község
közigazgatási területén élő lakosok fogorvosi ellátását az egészségügyi alapellátási körzetekről
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 1. és 2. vegyes fogorvosi körzetben 2018. július 1. napjától határozatlan időtartamban, de minimum öt évig területi ellátási kötelezettséggel
végezze.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük 2018. július 1. napi hatállyal létrejött, 1. pontban hivatkozott fogorvosi tevékenység ellátására vonatkozó szerződést közös megegyezéssel több
alkalommal módosították, valamint az 1. körzetet érintő szolgáltató váltásra tekintettel, ismételten módosítani szükséges.
3. Szerződő felek – figyelemmel a jelen szerződés 2. pontjában rögzítettekre – kijelentik, hogy
egymással 2022. május 1-jei hatállyal – az 1. fogorvosi körzetet érintő szolgáltató váltásra tekintettel – jelen szerződésben meghatározott tartalommal új szerződést kívánnak kötni,
amelyre tekintettel az 1. pontban hivatkozott szerződést és annak valamennyi módosítását
2022. április 30. napjával hatályon kívül helyezik.
A szerződés tárgya, a felek jogai, kötelezettségei
4. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel és az előírt kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, azokat az Önkormányzatnak bemutatta. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az általa foglalkoztatott fogorvosok a szükséges szakmai, képesítési feltételekkel, valamint működési engedéllyel rendelkeznek.
5. Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató az 1. pontban meghatározott feladatot az adott
körzetre praxisjoggal és működési engedéllyel rendelkező, Szolgáltató alkalmazásában álló személyes ellátásra kötelezett fogorvos útján látja el:
2. körzet:

Dr. Kántor Emőke Ágota (működési nyilvántartási száma: 89627)

6. A Szolgáltató feladatait a hatályos a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján végzi.
7. Szerződő felek megállapítják, hogy Őrbottyán Város közigazgatási területén a vegyes fogorvosi
körzetek határairól az Önkormányzat önkormányzati rendeletben rendelkezik. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a körzethatárok módosítása nem minősül szerződésszegésnek.
8. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet 22. § (6) bekezdés c) pontja alapján a körzetben heti 30 óra rendelési idővel nyújtja a
fogászati ellátást. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a jogszabályokban és az
egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel
nyújtja.
9. A Szolgáltató köteles a körzetben lakóhellyel rendelkező biztosítottakat fogadni, az ellátási területén kívül lakó biztosítottakat pedig fogadhatja.
10. A Szolgáltató köteles rendelési idejét az Őrbottyánban működő, praxisjoggal rendelkező másik
fogorvos rendelési idejével összehangoltan kialakítani, továbbá rendelési idejét és elérhetőségét
a rendelő bejáratánál kifüggeszteni. Tudomásul veszi, hogy a rendelési idő módosításához az
Önkormányzat csak abban az esetben járul hozzá, ha az új rendelési idő is az e pontban meghatározottak szerint kerül megállapításra.
11. A Szolgáltató heti 30 órás rendelési idő alapján a hét munkanapjain – hétfőtől péntekig – a
háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet figyelembevételével az alábbi időpontokban rendel:
2. körzet
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Összesen:

16.00-19.00 dr. Kántor Emőke Ágota
07.00-19.00 dr. Kántor Emőke Ágota
8.00-14.00 között iskolafogászat
16.00-19.00 dr. Kántor Emőke Ágota
07.00-19.00 dr. Kántor Emőke Ágota
30 óra

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, (továbbiakban NEAK) nyilvántartására is
tekintettel a helyettesítés a 2. körzetben dr. Nemes Ágnes, dr. Gál József Miklós, dr. Jászfalussy
Szilvia Mónika, dr. Petrik Dorina, dr. Vámosi Annamária és dr. Gyulai Balázs Barnabás
személyes közreműködése mellett történik.
12. Szolgáltató köteles továbbá – szabadság vagy egyéb okból való, 3 napot meghaladó – előre
tervezhető távolmaradását, távolmaradásának időtartamát annak kezdő időpontjától legalább
egy héttel korábban a rendelőnél kifüggeszteni, valamint az Önkormányzatnak bejelenteni.
13. Amennyiben az 5. pontban megjelölt fogorvos a tevékenység személyes ellátásában akadályoztatva van vagy ezt más ok (pl. szabadság, betegség, stb.) szükségessé teszi, helyettesítéséről a
Szolgáltató gondoskodik az ellátás folyamatos, az őrbottyáni rendelőben történő biztosításával.

A helyettesítő orvos csak olyan orvos lehet, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő személyéről, a helyettesítés időtartamáról a Szolgáltató a lakosságot a helyben szokásos módon, az Önkormányzatot pedig írásban tájékoztatja.
14. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogorvosi ügyeleti ellátásra más szolgáltatóval nem
áll szerződéses viszonyban, Szolgáltató az ügyeletben való részvételre nem köteles. Az ügyeleti
feladatok ellátásában való részvételről, formájáról és mértékéről az Önkormányzat és a Szolgáltató külön megállapodást köthet.
15. A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges fedezetet a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított
összegből biztosítja.
A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, a Szolgáltatót és az 5. pontban
megjelölt fogorvost személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettség terheli. Amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a Szolgáltatóval bármely oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, úgy jelen szerződés is hatályát veszti.
16. A Szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa foglalkoztatott ápoló/asszisztens közreműködésével látja el a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A szakképzettségi előírásoknak
megfelelő ápoló/asszisztens munkáját a Szolgáltató irányítja.
17. Az Önkormányzat
a) a jelen szerződésben meghatározott tevékenység végzéséhez a 2162 Őrbottyán, Szent István utca 33-39. szám alatti ingatlanban rendelőt és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához
szükséges felszereléseket, eszközöket, műszereket, berendezéseket e szerződés mellékletét
képző leltárjegyzék alapján a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, illetve térítésmentesen
átadta a szerződés megszűnésének időpontjáig.
b) gondoskodik a rendelő karbantartásról, felújításáról, a falakban elhelyezkedő vezetékek és
a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről, valamint
a rendelő műszaki meghibásodásából eredő olyan munkák elvégzéséről, melyeknek elvégzésére vagy a munkák költségeinek fedezésére mást – a kártérítés általános szabályai szerint
– nem lehet kötelezni.
c) elvégzi a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek évenkénti leltározását, szükség szerint
módosítja a vagyon-nyilvántartást.
18. A Szolgáltató
a) köteles az előző pontban meghatározott rendelőt, felszereléseket, eszközöket, műszereket,
berendezéseket stb. az ezen szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnésének
napján – figyelembe véve az amortizációt – leltárjegyzék szerint, minden kártalanítási igény
nélkül visszaadni az Önkormányzatnak.
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő és leltárban felvett felszerelések, eszközök, műszerek,
berendezések, stb. karbantartásáról és megőrzéséről gondoskodik, azokat más használatába
nem adja.
c) a rendelőt és helyiségeit térítésmentesen csak a szerződésben foglalt feladatok ellátásának
céljára használja.
d) köteles együttműködni az Önkormányzat képviselőjével az éves leltár elkészítésében, biztosítani az általa használt önkormányzati vagyon rendszeres nyilvántartását.
19. A Szolgáltató a rendelő használatáért – a szerződésben foglalt feladatok ellátásához – bérleti

díjat nem fizet. A Szolgáltató a rendelő fenntartásával kapcsolatos költségeket az alábbi arányban viseli:
– fűtés, víz-és csatornadíj 1/6,
– világítás 1/6,
– egyéb alapdíjak 1/6,
– telefondíj 50%.
A Szolgáltató fizeti a szemétszállítás díját, gondoskodik a fertőző-, veszélyes hulladék rendszeres előírásszerű elszállításáról, valamint a rendelő takarításáról is.
Az Önkormányzat a költségvetési év végén, az éves költségvetés tervezésekor felülvizsgálja a
rendelő fenntartási költségeinek megosztását az Önkormányzat és a Szolgáltató között.
20. A rendelő és felszereléseinek, berendezéseinek nagy értékű fejlesztése, cseréje költségeit a Szolgáltató és az Önkormányzat közösen viseli egyedi megállapodás alapján.
21. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a rendelőre általános vagyonbiztosítással rendelkezik.
22. A működéssel kapcsolatosan a Szolgáltató felel az általa harmadik személynek okozott kárért,
az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.
23. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Szolgáltatót ért kár esetén az Önkormányzat egyszeri
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget, továbbá a körzetből kikerült
lakosok arányát.
Amennyiben a körzethatár módosítására év közben kerül sor, a kártalanítás számításánál a módosítást megelőző év finanszírozását kell alapul venni.
A kártalanítás összegét a változás hatályba lépését követő 30 napon belül kell kifizetni.
24. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést bármelyik fél kezdeményezésére felülvizsgálják, a
szükséges módosításokról megállapodnak.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (3) bekezdésében foglaltak
esetén az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést 6 hónapos felmondási idővel felmondja.
A szerződés egyoldalú felmondására a felek 6 hónapos felmondási időben állapodnak meg,
melyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak.
A szerződés közös megállapodással való felmondása esetén a felek 6 hónapnál rövidebb felmondási időben is megállapodhatnak.
Jelen szerződés érvényét veszíti a finanszírozó szervvel kötendő szerződés megszűnése és a
szakmai felügyeletet ellátó hatóság kezdeményezése esetén. A felmondási idő alatt a Szolgáltató
köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást folyamatosan teljesíteni.
A szerződés megszűnésekor, hatályának utolsó napjától számított 30 napon belül a felek elszámolásra kötelezettek, melynek során együttműködési kötelezettséget vállalnak.
25. A praxisjoggal rendelkező 5. pontban megjelölt fogorvos a praxisjog elidegenítésére vonatkozó
szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – haladéktalanul köteles
írásban bejelenteni az Önkormányzatnak.
Amennyiben az Önkormányzat úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a praxisjogot megszerezni
kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, a Felek vállalják, hogy a praxisjog elidegenítésére nyitva álló időtartam alatt törekednek a megegyezésre.

Amennyiben az Önkormányzat a határidő lejártát követően sem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, a praxisjog tulajdonosa az eladást megelőző évben a Szolgáltatónak fizetett finanszírozási összeg 50%-ának megfelelő mértékű kártalanításra tarthat igényt.
Vegyes rendelkezések
26. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos egyéb jogszabályok, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A praxisjog vonatkozásában az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.
27. Ezen szerződés polgári jogi jogügyletnek minősül és a teljesítésből származó viták eldöntésére
a felek a Váci Járásbíróságot jelölik meg.
28. Jelen szerződés 2022. május 1. napjától lép hatályba.
A szerződés egymással megegyező, 28. pontból álló 6 eredeti példányban készült, amelyet a Felek
képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (III. 30.) határozata
Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2022. (…..) határozata alapján.
Őrbottyán, 2022. ______________ ___.

Szabó István Ferenc
polgármester
Jogilag ellenjegyzem:

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Batki Gabriella
gazdasági vezető

Dr. Gál József Miklós
szolgáltató

Feladat-ellátási szerződés
fogorvosi tevékenység ellátására
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út
99., adószáma: 15731120-2-13) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Szabó István
Ferenc polgármester,
másrészről a TUBERCULUM CARABELLI Fogorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: Remsey Jenő körút 11. fszt., adószáma: 26193221-1-13) (a továbbiakban: Szolgáltató)
képviseletében eljáró dr. Gál József Miklós ügyvezető között (a továbbiakban együtt: Szerződő
felek) az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Őrbottyán Város Önkormányzata Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2022. (III.30.) számú határozata és Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2022. (III.30.) számú határozata alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező
feladatok ellátása érdekében megbízza a Szolgáltatót, hogy Őrbottyán Város és Csomád község
közigazgatási területén élő lakosok fogorvosi ellátását az egészségügyi alapellátási körzetekről
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 1. vegyes fogorvosi körzetben 2022. május 1.
napjától határozatlan időtartamban, de minimum öt évig területi ellátási kötelezettséggel végezze.
2. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel és az előírt kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, azokat az Önkormányzatnak bemutatta. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az általa foglalkoztatott fogorvosok a szükséges szakmai, képesítési feltételekkel, valamint működési engedéllyel rendelkeznek.
3. Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató az 1. pontban meghatározott feladatot az adott
körzetre praxisjoggal és működési engedéllyel rendelkező, Szolgáltató alkalmazásában álló személyes ellátásra kötelezett fogorvos útján látja el:
1. körzet:

Dr. Nemes Ágnes (működési nyilvántartási száma: 54132)

4. A Szolgáltató feladatait a hatályos a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján végzi.
5. Szerződő felek megállapítják, hogy Őrbottyán Város és Csomád Község közigazgatási területén a vegyes fogorvosi körzetek határairól az Önkormányzat önkormányzati rendeletben rendelkezik. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a körzethatárok módosítása nem minősül szerződésszegésnek.
6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet 22. § (6) bekezdés c) pontja alapján a körzetben heti 30 óra rendelési idővel nyújtja a
fogászati ellátást. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a jogszabályokban és az
egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel
nyújtja.

7. A Szolgáltató köteles a körzetben lakóhellyel rendelkező biztosítottakat fogadni, az ellátási területén kívül lakó biztosítottakat pedig fogadhatja.
8. A Szolgáltató köteles rendelési idejét az Őrbottyánban működő, praxisjoggal rendelkező másik
fogorvos rendelési idejével összehangoltan kialakítani, továbbá rendelési idejét és elérhetőségét
a rendelő bejáratánál kifüggeszteni. Tudomásul veszi, hogy a rendelési idő módosításához az
Önkormányzat csak abban az esetben járul hozzá, ha az új rendelési idő is az e pontban meghatározottak szerint kerül megállapításra.
9. A Szolgáltató heti 30 órás rendelési idő alapján a hét munkanapjain – hétfőtől péntekig – a
háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet figyelembevételével az alábbi időpontokban rendel:
1. körzet
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Összesen:

06.30-15.30 Dr. Nemes Ágnes
8.00-14.00 között iskolafogászat
07.00-19.00 Dr. Nemes Ágnes
06.30-15.30 Dr. Nemes Ágnes
30 óra

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban NEAK) nyilvántartására is
tekintettel a helyettesítés az 1. körzetben dr. Kántor Emőke Ágota, dr. Gál József Miklós dr.
Jászfalussy Szilvia Mónika, dr. Petrik Dorina, dr. Vámosi Annamária és dr. Gyulai Balázs
Barnabás személyes közreműködése mellett történik.
10. Szolgáltató köteles továbbá – szabadság vagy egyéb okból való, 3 napot meghaladó – előre
tervezhető távolmaradását, távolmaradásának időtartamát annak kezdő időpontjától legalább
egy héttel korábban a rendelőnél kifüggeszteni, valamint az Önkormányzatnak bejelenteni.
11. Amennyiben a 3. pontban megjelölt fogorvos a tevékenység személyes ellátásában akadályoztatva van vagy ezt más ok (pl. szabadság, betegség, stb.) szükségessé teszi, helyettesítéséről a
Szolgáltató gondoskodik az ellátás folyamatos, az őrbottyáni rendelőben történő biztosításával.
A helyettesítő orvos csak olyan orvos lehet, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő személyéről, a helyettesítés időtartamáról a Szolgáltató a lakosságot a helyben szokásos módon, az Önkormányzatot pedig írásban tájékoztatja.
12. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogorvosi ügyeleti ellátásra más szolgáltatóval nem
áll szerződéses viszonyban, Szolgáltató az ügyeletben való részvételre nem köteles. Az ügyeleti
feladatok ellátásában való részvételről, formájáról és mértékéről az Önkormányzat és a Szolgáltató külön megállapodást köthet.
13. A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges fedezetet a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított
összegből biztosítja.
A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, a Szolgáltatót és a 3. pontban

megjelölt fogorvost személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettség terheli. Amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a Szolgáltatóval bármely oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, úgy jelen szerződés is hatályát veszti.
14. A Szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa foglalkoztatott ápoló/asszisztens közreműködésével látja el a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A szakképzettségi előírásoknak
megfelelő ápoló/asszisztens munkáját a Szolgáltató irányítja.
15. Az Önkormányzat
a. a jelen szerződésben meghatározott tevékenység végzéséhez a 2162 Őrbottyán, Szent István utca 33-39. szám alatti ingatlanban rendelőt és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához
szükséges felszereléseket, eszközöket, műszereket, berendezéseket e szerződés mellékletét
képző leltárjegyzék alapján a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, illetve térítésmentesen
átadta a szerződés megszűnésének időpontjáig.
b. gondoskodik a rendelő karbantartásról, felújításáról, a falakban elhelyezkedő vezetékek és
a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről, valamint
a rendelő műszaki meghibásodásából eredő olyan munkák elvégzéséről, melyeknek elvégzésére vagy a munkák költségeinek fedezésére mást – a kártérítés általános szabályai szerint
– nem lehet kötelezni.
c. elvégzi a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek évenkénti leltározását, szükség szerint
módosítja a vagyon-nyilvántartást.
16. A Szolgáltató
e) köteles az előző pontban meghatározott rendelőt, felszereléseket, eszközöket, műszereket,
berendezéseket stb. az ezen szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnésének
napján – figyelembe véve az amortizációt – leltárjegyzék szerint, minden kártalanítási igény
nélkül visszaadni az Önkormányzatnak.
f) az Önkormányzat tulajdonában lévő és leltárban felvett felszerelések, eszközök, műszerek,
berendezések, stb. karbantartásáról és megőrzéséről gondoskodik, azokat más használatába
nem adja.
g) a rendelőt és helyiségeit térítésmentesen csak a szerződésben foglalt feladatok ellátásának
céljára használja.
h) köteles együttműködni az Önkormányzat képviselőjével az éves leltár elkészítésében, biztosítani az általa használt önkormányzati vagyon rendszeres nyilvántartását.
17. A Szolgáltató a rendelő használatáért – a szerződésben foglalt feladatok ellátásához – bérleti
díjat nem fizet. A Szolgáltató a rendelő fenntartásával kapcsolatos költségeket az alábbi arányban viseli:
– fűtés, víz-és csatornadíj 1/6,
– világítás 1/6,
– egyéb alapdíjak 1/6,
– telefondíj 50%.
A Szolgáltató fizeti a szemétszállítás díját, gondoskodik a fertőző-, veszélyes hulladék rendszeres előírásszerű elszállításáról, valamint a rendelő takarításáról is.
Az Önkormányzat a költségvetési év végén, az éves költségvetés tervezésekor felülvizsgálja a
rendelő fenntartási költségeinek megosztását az Önkormányzat és a Szolgáltató között.
18. A rendelő és felszereléseinek, berendezéseinek nagy értékű fejlesztése, cseréje költségeit a Szolgáltató és az Önkormányzat közösen viseli egyedi megállapodás alapján.
19. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a rendelőre általános vagyonbiztosítással rendelkezik.

20. Szolgáltató vállalja, hogy kialakítása esetén a csomádi rendelőben is rendelési időt biztosít a 1.
körzetben lakóhellyel rendelkezők részére. A rendelő használatára vonatkozó szabályokat külön, Csomád Község Önkormányzatával kötött szerződés tartalmazza.
21. A működéssel kapcsolatosan a Szolgáltató felel az általa harmadik személynek okozott kárért,
az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.
22. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Szolgáltatót ért kár esetén az Önkormányzat egyszeri
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget, továbbá a körzetből kikerült
lakosok arányát.
Amennyiben a körzethatár módosítására év közben kerül sor, a kártalanítás számításánál a módosítást megelőző év finanszírozását kell alapul venni.
A kártalanítás összegét a változás hatályba lépését követő 30 napon belül kell kifizetni.
23. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést bármelyik fél kezdeményezésére felülvizsgálják, a
szükséges módosításokról megállapodnak.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (3) bekezdésében foglaltak
esetén az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést 6 hónapos felmondási idővel felmondja.
A szerződés egyoldalú felmondására a felek 6 hónapos felmondási időben állapodnak meg,
melyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak.
A szerződés közös megállapodással való felmondása esetén a felek 6 hónapnál rövidebb felmondási időben is megállapodhatnak.
Jelen szerződés érvényét veszíti a finanszírozó szervvel kötendő szerződés megszűnése és a
szakmai felügyeletet ellátó hatóság kezdeményezése esetén. A felmondási idő alatt a Szolgáltató
köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást folyamatosan teljesíteni.
A szerződés megszűnésekor, hatályának utolsó napjától számított 30 napon belül a felek elszámolásra kötelezettek, melynek során együttműködési kötelezettséget vállalnak.
24. A praxisjoggal rendelkező 3. pontban megjelölt fogorvos a praxisjog elidegenítésére vonatkozó
szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – haladéktalanul köteles
írásban bejelenteni az Önkormányzatnak.
Amennyiben az Önkormányzat úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a praxisjogot megszerezni
kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, a Felek vállalják, hogy a praxisjog elidegenítésére nyitva álló időtartam alatt törekednek a megegyezésre.
Amennyiben az Önkormányzat a határidő lejártát követően sem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, a praxisjog tulajdonosa az eladást megelőző évben a Szolgáltatónak fizetett finanszírozási összeg 50%-ának megfelelő mértékű kártalanításra tarthat igényt.
25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos egyéb jogszabályok, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A praxisjog vonatkozásában az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

26. Ezen szerződés polgári jogi jogügyletnek minősül és a teljesítésből származó viták eldöntésére
a felek a Váci Járásbíróságot jelölik meg.
27. Jelen szerződés 2022. május 1. napjától lép hatályba.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Őrbottyán, 2022. ______________ ___.
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