
Kivonat 

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2015. (V.28.) KT. sz. határozata 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

egészségügyi alapellátás keretében a fogorvosi feladat ellátás biztosítása érdekében Dr. 

Szabó Andrea fog és szájbetegségek szakorvosával határozatlan időre az 1. sz. melléklet 

szerinti egészségügyi ellátási szerződést megköti. 

A képviselő-testület elismeri, hogy a 2013. november 1-től a szerződéssel le nem fedett 

időszakban a feladat ellátó részéről a teljesítés az eredeti szerződés szerint megtörtént, 

a feladat ellátást az új szerződés megkötésével folyamatosnak ismeri el. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A szerződés egy példányát aláírás után a Megyei Egészségügyi Pénztár részére meg kell 

küldeni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

1.  

 

 

 

Bocskaikert, 2015. szeptember 17. 

 

A kivonat hiteléül: 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 32 /2015.  (V.28) KT határozathoz 

 

 

 

 

 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről Bocskaikerti Községi Önkormányzat (42`41 Bocskaikert, 

Poroszlay u. 20.), mint közszolgáltatásért felelős szerv (továbbiakban Önkormányzat), 

képviselője: Szőllős Sándor polgármester, másrészről a Dr. Szabó Andrea (székhelye: 

4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8/D 3/26..; fióktelepe: 4241 Bocskaikert, Csillag. u. 4.; 

adószáma: 64540229-1-29), mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) 

az alábbi feltételekkel: 

 

A Szolgáltató által személyes munkavégzésre kötelezett fogorvos adatai: 

Neve: Dr. Szabó Andrea 

Szül: Nyíregyháza, 1972. december 14. 

An: Urbin Ilona 

Lakcíme: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8/D 3/26. 

Diploma kelte, száma: 2003. június 29. 335-10/2003;  

Szakorvosi képesítés kelte, száma: 2005. december 21.; 1665/2005 fog 

és szájbetegségek szakorvosa 

Orvosok országos nyilvántartási száma: A/62790 

Felelősségbiztosítási kötvény száma: 266568634 

Működtetési jog száma: 090091351 

Orvosi alkalmasság minősítése: alkalmas 2007. július 19-től. 

1./ Az Önkormányzat 2015. június 1. napjától határozatlan időre a bocskaikerti 

fogorvosi körzetbe (a szerződés 1. sz. melléklete: a 17/2007. (X.04.) KT. rendelettel 



módosított 11/2003. (Xl. 1.) KT. rendelet) tartozó lakosoknak a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. 

pontjában meghatározott feladata ellátása érdekében a Szolgáltatót bízza meg, hogy 

a fogorvosi alapellátásról területi ellátási kötelezettséggel gondoskodjon Bocskaikert 

közigazgatási területén. 

2./ A Szolgáltató a fogorvosi alapellátás keretében ellátja a fog- és szájbetegek 

alapellátás körébe tartozó vizsgálatát, kezelését és gondozását, a fogászati 

szűrővizsgálatok végzését, a góckutatást, a terhesek fogászati gondozását és a 

sürgősségi ellátást; továbbá iskola egészségügyi ellátásban részesíti az érintett 

korosztályt, és végzi a fogászati prevenciós munkát.  

3./ A fogorvosi tevékenység végzésének helye: 4241 Bocskaikert, Csillag utca 4. sz. 

alatti fogorvosi rendelő, mely 42 m2 alapterületű, 1 fogorvosi rendelőt, várótermet és 

mellékhelyiségeket foglal magába. (A bérleti szerződés jelen szerződés 2. sz. 

melléklete) 

4./ A 3. pontban körülírt ingatlant Dr. Szabó Andrea bérli határozatlan időre. 

5./ A Szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek 

közé tartozó gép-műszer, berendezés, valamint a távoli hálózati hozzáférésre 

alkalmas személyi számítógép és a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési 

tárgyak biztosítását vállalja, és saját felelőssége körében gondoskodik az eszközök 

és berendezési tárgyak működőképes rendelkezésre állásáról.  

6./ A fogorvosi körzet kötelező heti rendelési időtartamát a működési engedély 

tartalmazza, melynek keretében a Szolgáltató személyesen és folyamatosan ellátást 

biztosít a körzetben lakó felnőtt- és gyermekbiztosítottak részére az általa 

működtetett alapellátás keretében az alábbiak szerint: 

 

Hétfő: 12.15.-18.00 

Kedd: 8.00-13.00 

Szerda: 12.15.-18.00 

Csütörtök: 7.45-13.00 

Péntek: 7.45-13.00 

 

7./ Szolgáltató a szerződés mellékletét képező jogerős működési engedéllyel 

rendelkezik. 

8./ Az Önkormányzat a 26/1997. (IX. 03.) NM, rendelet 6. § (2) bekezdésben foglaltak 

alapján a Szolgáltató rendelőjét jelöli ki az iskolafogászati ellátásra. 

9./ Szolgáltató tevékenysége ellátása érdekében a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral 

finanszírozási szerződést kötött. 



 

10./ A képviselő-testület elismeri, hogy a 2013. november 1-től a szerződéssel le nem 

fedett időszakban a szolgáltató részéről a teljesítés az eredeti szerződés szerint 

megtörtént, a feladat ellátást az új szerződés megkötésével folyamatosnak ismeri el. 

11./ Az alapellátáshoz előírt asszisztenciát a Szolgáltató foglalkoztatja. 

12./ A Szolgáltató akadályoztatása esetén a saját és asszisztense helyettesítéséről maga 

gondoskodik, és annak költségeit viseli.  

13./Az általános helyettesítő fogorvosról jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a 

Szolgáltató tájékoztatja az Önkormányzatot. A Szolgáltató a helyettesítésről úgy 

köteles gondoskodni, hogy az a Bocskaikert, Csillag utca 4. szám alatti rendelőben 

történjen. A rendelés időpontjáról és a helyettesítés rendjéről az Önkormányzatot 

levélben értesíteni kell, valamint a betegeket erről a rendelő bejárati ajtaján 

kifüggesztve kell tájékoztatni.  

14./ Ügyeleti feladatot szolgáltató nem végez. 

15./ A Szolgáltató az Önkormányzat számára az orvosi titoktartás és a személyiségi 

jogok védelmére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével szükség szerint 

adatokat szolgáltat. 

A szerződés megszűnésekor a Szolgáltató az általa kezelt és nyilvántartott adatokat 

hiánytalanul az Önkormányzat vagy az általa megjelölt szolgáltató rendelkezésére 

bocsátja. 

 

16./ Az Önkormányzat az egészségügyi ellátási szerződés alapján működő egészségügyi 

szolgáltatónál ellenőrzi a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, aki 

rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, 

biztosítja az iratokba való betekintést, évente írásban beszámol az 

Önkormányzatnak az egészségügyi közszolgáltatás teljesítéséről és megküldi 

gazdálkodásáról a számviteli szabályok szerint készített beszámolót, továbbá 

haladéktalanul írásban jelenti, ha lejárt köztartozása, vagy egyéb adósságállománya 

keletkezik. 

 

17./ A Szolgáltatás színvonalát mérő szakmai és működési teljesítménymutatóként az 

Önkormányzat figyelembe veszi a lakosságtól kapott visszajelzéseket, illetve 

szükség esetén beteg-megelégedettségi felmérést végez, továbbá vizsgálja, hogy a 

betegek a helybeli orvosi ellátást veszik e igénybe, vagy nagy számba mennek el 

környező településekre ellátásuk érdekében. 

 

18./ A szerződésben vállalt jogokat és kötelezettségeket a Szolgáltató nem ruházhatja 

tovább. 



 

19./ Az Önkormányzat a szolgáltatónak önkormányzati támogatást nem biztosít.  

 

20./ A szerződés bármelyik fél részéről a másik félhez írásban intézett felmondással 

megszüntethető, de a felmondási határidő 6 hónapnál rövidebb nem lehet, és a 

szolgáltató a felmondási idő alatt köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást 

folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőre útján ellenőrizhet.  

 

21./ A szerződés közös megegyezéssel az ellátás folyamatos biztosítása mellett - 

szüntethető meg.  

22./ A szerződést a szerződő felek csak közös megegyezéssel módosíthatják, melyet 

mindkét fél írásban kezdeményezhet és a másik fél számára legalább 30 napot kell 

biztosítani a módosítás tartalmának megismerésére.  

23./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. tv, az Eü. sz. tv, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) 

NM. rendelet, a 60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet, a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, 

a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet hatályos 

szabályait kell alkalmazni. 

24./ Felek megállapítják, hogy sem az épület, sem az eszközök nem képezik az 

önkormányzat tulajdonát, ezért a kártalanítás kérdésében megállapításokat nem 

eszközölnek. 

25./ Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jogszabályok által előirt 

nyilvántartásokat, statisztikákat vezetni, azokat kérésre az Önkormányzat részére 

átadni. 

 

26./ A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel 

történhet. Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással felmondhatja, ha az 

orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 

működésre vonatkozó előírásokat, valamint ha a megbízott, illetve személyes 

közreműködője önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 

bármely okból elveszti. 

 

27./ Az Önkormányzat joga, hogy szakmai hiányosság esetén az illetékes működést 

engedélyező szerv felé jelezzen, illetve etikai ügyben a Magyar Orvosi Kamara 

területileg illetékes etikai bizottságának állásfoglalását kérje. 

 



28./ A felek jelen szerződés megszegésével a másik félnek okozott kárért a polgári jogi 

felelősség szabályai szerint tartoznak helytállni (kártérítés). 

 

29./ Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, 

fogorvost ért kár esetén a kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 

megállapításánál figyelembe kell venni a fogorvosi szolgáltató által a finanszírozása 

keretében kapott egy éves összeget. 

 

30./ Szolgáltató kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az 

OEP által igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti 

elő. 

 

31./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és 

Társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

az irányadók. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáik esetén a 

Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

32./ A szerződés 2015. június 1. napján lép hatályba, határozatlan időre szól és az 1-2. 

számú melléklettel együtt érvényes.  

33./ Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 

aláírják. 

Bocskaikert, 2015. május . 

 

 

Szőllős Sándor     Dr. Szabó Andrea 

  polgármester             feladat ellátó fogorvos 

 

     Baloghné Kiss Judit 

jegyző/ Pénzügyi ellenjegyző 



 

 

Mellékletek: 

1. 17/2007. (X. 04.) KT. sz. rendelet a fogorvosi körzet területének 

megállapításáról 

2. Bérleti szerződés a 4241 Bocskaikert, Csillag u. 1. sz alatti 

ingatlanra vonatkozóan 

3. Dr. Szabó Andrea orvosi alkalmasságának minősítése 

4. Dr. Szabó Andrea működtetési jogának engedélyezése 

5. Egészségügyi szolgáltató felelősségi biztosítása (kötvényszám: 

266568634) 

6. Vállalkozói bankszámla szerződés 

7. Diploma másolat 

8. Igazolás Működési Nyilvántartásba vételről 

9. Munkaszerződés 

10. igazolás alapnyilvántartásba vételről 

11. Működési engedély 

 

 

 

 

  

 

http://kt.sz/

