
ELŐTERJESZTÉS 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. május 25-én tartandó ülésére 

 

Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gárdonyi 1. számú vegyes fogorvosi körzet orvosa Dr. Kocsis Dániel bejelentette, hogy a 

egészségügyi szakdolgozója személye megváltozik. Szabó-Szlama Anikó (84177) 

egészségügyi szakdolgozó helyett 2022. június 01. naptól Illés Andrea (286412) látja el a 

feladatot. 

A fentiek miatt a 2020. augusztus 06. napon kelt, 2020. október 01. napon és 2022. február 

28. napon módosított feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 8. pontjának módosítása 

szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gárdonyi 1. számú vegyes fogorvosi 

körzetre vonatkozó feladat-ellátásra vonatkozó szerződést 2022. június 01. hatállyal közös 

megegyezéssel – a határozat mellékletében szereplő szövegezéssel – módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátásra vonatkozó szerződésmódosítás és egységes 

szerkezetű feladat-ellátásra vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

 

Gárdony, 2022. május 19. 

Tóth István 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: dr. Drdul Emília irodavezető 
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Feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 

III.  számú módosítása 

(Tervezet) 

 

Mely létrejött egyrészről: 

 

Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság út. 20-22., képviseli: Tóth István 

polgármester) mint az egészségügyi közszolgáltatás ellátására kötelezett, továbbiakban 

Önkormányzat, 

 

másrészről DENTAL ART STUDIO Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 8. 

4/43. képviseli: Dr. Kocsis Dániel a praxisjoggal rendelkező és a személyes ellátásra 

kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Kocsis Dániel, orvosi 

nyilvántartási száma: 89261), mint Egészségügyi szolgáltató, együtt Felek, az alábbi napon és 

feltételekkel: 

 

Felek rögzítik, hogy 2020. augusztus 06. napján 2020. szeptember 1-jétől határozatlan időre 

feladat-ellátásra vonatkozó szerződést kötöttek a gárdonyi 1. számú vegyes fogorvosi körzet 

ellátására, melyet 2022. június 01. hatállyal az alábbiak szerint módosítanak. 

1. A feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 8. pont 2. bekezdése „Szabó-Szlama Anikó 

(84177)” szövegrész „Illés Andrea (286412)” szövegrészre módosul. 

2. A feladat-ellátásra vonatkozó szerződés III. számú módosításával Felek a feladat-ellátásra 

vonatkozó szerződést egyidejűleg egységes szerkezetbe foglalják.  

3. A Feladat-ellátásra vonatkozó szerződés egyéb pontjai változatlan formában hatályban 

maradnak. 

4. Önkormányzat képviselője Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. 

(V. 25.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján jogosult jelen szerződés 

aláírására. 

5. Felek jelen feladat-ellátásra vonatkozó III. számú szerződésmódosítást – mely 6 egymással 

mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 1 oldalból áll – annak elolvasása és 

közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, 

mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyóan aláírták.  

Gárdony, 2022. május 25. 

 

 Gárdony Város Önkormányzat Dental Art Studio Kft. 

 képviseletében eljárva: képviseletében eljárva: 

 

 

 /: Tóth István :/ /: Dr. Kocsis Dániel:/ 

 polgármester ügyvezető 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1.) 1.)  2.) 

Név: ………………………………… Név: ………………………………… 

Szig.szám: ………………………….. Szig.szám:…………………………... 

Lakcím: …………………………….. Lakcím: …………………………….. 

Aláírás: …………………………….. Aláírás: ……………………………... 
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Feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 

III. módosítással egységes szerkezetben 

 

 

1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével): 

 

egyrészről: 

 

Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság út. 20-22., képviseli: Tóth István 

polgármester) mint az egészségügyi közszolgáltatás ellátására kötelezett, továbbiakban 

Önkormányzat, 

 

másrészről DENTAL ART STUDIO Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 8. 

4/43. képviseli: Dr. Kocsis Dániel a praxisjoggal rendelkező és a személyes ellátásra 

kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Kocsis Dániel, orvosi 

nyilvántartási száma: 89261), mint Egészségügyi szolgáltató, 

együtt Felek, az alábbi napon és feltételekkel: 

Előzmény: 

 

Felek rögzítik, hogy Gárdony Város Önkormányzat és Egészségügyi Szolgáltató az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2/A. § 

(2) bekezdés a) pontja alapján, Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2020. (VI. 24.) számú határozatának jóváhagyásával előszerződést kötöttek 

(továbbiakban: előszerződés) annak érdekében, hogy amennyiben Dr. Kocsis Dániel az 

Öotv. 1. § (2) bekezdés c.) pontja szerinti praxisjogot megszerzi, a praxisjogot 

engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően az Önkormányzat feladat-ellátási 

szerződést köt Egészségügyi Szolgáltatóval a gárdonyi 1. számú vegyes fogorvosi 

körzet feladatainak ellátására – melybe beleértendő Gárdony Város Önkormányzat és 

Zichyújfalu Község Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási szerződés alapján 

Zichyújfalu vegyes fogorvosi feladatai – területi ellátási kötelezettséggel. 

Szerződő felek az előszerződésben foglaltak alapján jelen feladat-ellátási szerződést 

(továbbiakban: szerződés) kötik. 

Felek rögzítik, hogy 2020. augusztus 06. napján 2020. szeptember 1-jétől határozatlan időre 

feladat-ellátásra vonatkozó szerződést kötöttek a gárdonyi 1. számú vegyes fogorvosi körzet 

ellátására, melyet 2020. október 01. napján, 2022. február 28. napján módosítottak, az 

alábbiak szerint módosítanak. 

 

2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása: 

 

Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 

(továbbiakban: Alapellátási tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 

(továbbiakban: EüM. rendelet) 

4. § (4) bekezdésben meghatározott fogorvosi alapellátási feladatok (továbbiakban: 

Feladat) ellátására területi ellátási kötelezettséggel megbízza az Egészségügyi 

Szolgáltatót – a szerződés mellékletében foglalt közigazgatási területre vonatkozóan – 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 

körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott, területi ellátási kötelezettséggel működő 1. számú vegyes 



 4 

fogorvosi körzetben (továbbiakban: körzet) lakó személyek ellátására – melybe 

beleértendő Zichyújfalu vegyes fogorvosi feladatai – alapellátási feladataival, aki a 

megbízást vállalja.  

 

3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei: 

   

3.1. A praxisjoggal rendelkező Dr. Kocsis Dániel fogorvos (továbbiakban: fogorvos) 

- a szerződés 6.1. pontjában foglalt akadályoztatása kivételével - személyesen 

köteles ellátni a Feladatot és a szerződés időtartama alatt folyamatosan 

rendelkezni a megbízás ellátásához szükséges jogszabályban előírt 

praxisengedéllyel, feltételekkel, szakképzettséggel, és egészségügyi 

alkalmassággal.  

 

 

3.2. A fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó 

személyeket, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 

megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget 

károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 

 

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a mindenkor 

hatályos jogszabályoknak megfelelően – a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, 

valamint a Zichyújfalui Református Általános Iskolában külön díjazás ellenében 

az iskolafogászati ellátással összefüggő feladatokat ellátja.  

 

3.4.  A fogorvos a Feladatot Egészségügyi Szolgáltató tulajdonában, 2483 Gárdony, 

Szabadság út 12. szám alatt lévő rendelőben végzi. 

 

3.5. A fogorvos köteles az Egészségügyi Szolgáltató és az Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) között kötött 

finanszírozási szerződésben, valamint az Egészségügyi Szolgáltató jogerős 

működési engedélyében meghatározott, továbbá a szerződés 5. pontjában 

foglaltak szerinti rendelési időben rendelni. 

 

3.6. A fogorvos a rendelési időről, annak változásáról az Önkormányzatot és a 

lakosságot előre, időben köteles tájékoztatni. 

 

3.7.      Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a tevékenysége ellátásához szükséges, 

jogszabályban előírt szakmai minimum feltételek biztosításáról gondoskodni, 

mely magába foglalja a felszereltséggel, rendelővel kapcsolatos feltételek 

biztosítását.  

 

4. A települési önkormányzat kötelezettségei: 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egészségügyi Szolgáltató részére az egészségügyi 

ellátás feltételeinek magasabb színvonalú biztosítása érdekében, a szerződés hatályba 

lépésétől havonta, minden hónap 20. napig az Önkormányzat mindenkori 

költségvetésében meghatározott támogatást nyújt, mely 2020. évben 73.000.-Ft. 

 

5. A fogorvos rendelési idejének meghatározása: 
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Hétfő:       08:00 – 14:00 iskolafogászat 

Kedd: 13:00 – 19:00 

Szerda:  08:00 – 14:00 

Csütörtök:  13:00 – 19:00 

Péntek: 08:00 – 14:00 

 

6. A fogorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések: 

 

A fogorvos nem vesz részt ügyeletben. 

 

7. Helyettesítésére vonatkozó rendelkezések: 

 

5.1. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az önálló orvosi 

tevékenységről szóló  

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben, a 

munkavégzésében akadályozott fogorvos távolléte esetén gondoskodik a 

helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja. A helyettesítés 

időtartama alatt a napi rendelés a 30 nap alatti távollét esetén – amennyiben a 

helyettesítő orvos rendelője Gárdony Város közigazgatási területén található – 

abban a rendelőben is ellátható, ahol a helyettesítő a tevékenységét egyébként is 

végzi. 30 nap feletti távollét esetén a helyettesítés abban a rendelőben történik, 

melyben a helyettesített orvos a tevékenységét végzi. 

 

5.2. Egészségügyi Szolgáltató a fogorvos távolléte esetén köteles a helyettesítő 

személyéről, annak rendelője címéről és rendelési idejéről a hozzátartozó 

lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni. 

 

6. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk 

vonatkozó rendelkezések: 

 

Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy tevékenységét a saját költségére és 

kockázatára az EüM. rendelet 12. §-ában előírt megfelelő szakképzettségű ápoló(k) 

foglalkoztatásával látja el, aki(k) felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 

szakdolgozó(k) munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok 

vonatkozásában a fogorvos irányítja, a szakképzettségének megfelelő feladatokat 

önállóan végzi(k) 

 

Egészségügyi szakdolgozó neve és nyilvántartási száma: 

Illés Andrea (286412) 

 

9. A feladat-ellátási szerződés időtartama: 

 

Felek jelen szerződést 2020. szeptember 1-jétől határozatlan időre kötik.  

 

10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések: 

 

10.1. Jelen szerződést legalább hat havi felmondási idő mellett, írásban indoklás 

nélkül bármelyik Fél jogosult felmondani amennyiben a másik Fél jelen 

szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti. A 
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felmondási idő alatt a Egészségügyi Szolgáltató köteles a szolgáltatás 

biztosítására. 

 

10.2. Jelen szerződést Felek írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják 

vagy megszüntethetik. 

 

10.3. az Önkormányzat jelen szerződés azonnali hatályú felmondásra jogosult, 

amennyiben: 

 

10.3.1. Egészségügyi Szolgáltató folytatólagosan megszegi a jogszabályban 

foglalt működésre vonatkozó előírásokat. 

 

10.3.2. A fogorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 

jogosultságát bármely okból elveszti. 

 

10.3.3. Egészségügyi Szolgáltatónak a fogorvosi ellátás végzéséhez szükséges 

bármely engedélyét visszavonták. 

 

10.3.4. Önkormányzat területi ellátási kötelezettsége megszűnik. 

 

A felmondási idő alatt Egészségügyi Szolgáltató köteles a szolgáltatás biztosítására. 

 

11. A fogorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettsége: 

 

11.1. Önkormányzat a lakosság színvonalas egészségügyi ellátásának biztosítása 

érdekében a város területén működő, az Önkormányzattal feladat-ellátási 

szerződéses jogviszonyban álló háziorvosok véleményének kikérése után, az 

Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva a szerződés 

2. pontjában meghatározott körzetet jelen szerződés fennállása alatt bármikor 

megváltoztathatja az érintett lakosság megfelelő tájékoztatásával kapcsolatos 

kötelezettséggel.  

 

11.2. Amennyiben a 10.1. pontban meghatározott körzet-módosítás a fogorvos 

kérésére, vagy írásbeli hozzájárulásával történik, vagy közterület el-, illetve 

átnevezés, házszámrendezés miatt válik szükségessé, vagy a körzet-módosítást 

követően a lakosság száma nem lesz kevesebb, mint jelen szerződés 

megkötésekor, úgy az Önkormányzatot kártalanítási kötelezettség nem terheli a 

fogorvos felé. 

 

11.3. Amennyiben a körzetmódosítás nem a 10.2. pontban felsorolt okokból 

következik be, az Önkormányzatnak az Öotv. 2/B. § (5) bekezdése alapján 

kártalanítási kötelezettsége keletkezik a fogorvos felé, melynek megállapításakor 

figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozása 

keretében kapott egy éves összeget. 

 

12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások: 

 

Egészségügyi Szolgáltató köteles érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni, a 

szerződés időtartama alatt köteles mindazon károk megtérítésére, amelyet betegellátás 
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során a beteg részére okozott. 

 

13. Egyéb előírások: 

 

13.1. Az Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a fogorvos szakmai képzéséről, 

valamint továbbképzéséről és annak költségeit viseli. 

 

13.2. Az Önkormányzat a Feladat ellátásáért külön megbízási díjat nem fizet. Az 

Egészségügyi Szolgáltatót illetik meg a Feladat ellátása során – jogszabályban 

meghatározott esetekben – díjazás ellenében végzendő tevékenységből eredő 

pénzbevételek. 

 

13.3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a NEAK a szerződés 2. pontjában 

meghatározott fogorvosi körzet részére járó finanszírozási összeget közvetlenül 

az Egészségügyi Szolgáltatónak utalja. 

 

13.4. Egészségügyi Szolgáltató a saját költségén köteles gondoskodni a veszélyes 

hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról. 

 

13.5. A Rendelők átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházás kivitelezésére a 

Megbízott csak a Szerződő felek külön megállapodása alapján jogosult. 

 

13.6. Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt 

jogok és kötelezettségek harmadik személyre nem ruházhatók át. 

 

13.7. Az Egészségügyi Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy a Megbízott 

képviseletére és jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, 

ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik 

felelősséggel az Önkormányzat felé. 

 

13.8. Önkormányzat képviselője Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

160/2020. (VIII. 05.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján jogosult 

jelen szerződés aláírására. 

 I. módosítást Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 239/2020. (IX. 

30.) számú határozatával hagyta jóvá. 

II. módosítás személyi változás nélküli névváltozás rögzítése. 

III. módosítást Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (V. 

25.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 

13.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályok 

mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egészségügyi 

szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

és a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

13.10. Jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával a szerződő felek között Gárdonyban 

2020. június 29. napján létrejött előszerződés egyidejűleg hatályát veszti. 
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14. Dátum, a felek (cégszerű) aláírása: 

 

A Szerződő felek jelen feladat-ellátási szerződést – mely 6 egymással mindenben egyező, 

eredeti példányban készült, és 8 oldalból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, helybenhagyóan aláírták.  

 

Gárdony, 2022. május 25. 

 

 Gárdony Város Önkormányzat Dental Art Studio Kft. 

 képviseletében eljárva: képviseletében eljárva: 

 

 

 /: Tóth István :/ /: Dr. Kocsis Dániel:/ 

 polgármester ügyvezető 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

2.)   2.) 

Név: ………………………………… Név: ………………………………… 

Szig.szám: ………………………….. Szig.szám:…………………………... 

Lakcím: …………………………….. Lakcím: …………………………….. 

Aláírás: …………………………….. Aláírás: ……………………………... 

 


