2019. október 1-i Képviselő-testületi ülés 3. számú napirendi pontja:
Fogorvosi alapellátásról szóló feladatellátási szerződés megtárgyalása
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc c. főjegyző.
Regöly Községben a fogászati alapellátást jelenleg Dr. Petri Zsuzsanna látja el, azonban a
doktornő 2019. július 29-én jelezte, hogy nyugdíjazása miatt fel kívánja mondani a szerződését.
A felmondási idő három hónap, tehát október 30-ig látja el a feladatot.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történt egyeztetést követően az az előzetes,
szóbeli megállapodás született, hogy Regöly község csatlakozik a Szakály-Szárazd fogorvosi
körzethez, amely jelenleg betöltetlen praxis és helyettesítés keretében Dr. Alkonyi Csongor
fogorvos látja el a feladatokat. Az orvos heti 2 nap 3-3 órás rendelési időt vállal a településen,
ami a közös körzet esetén a helyettesítési időnek megfelel. Egy év helyettesítés után,
amennyiben nem a teljes óraszámban látja el a feladatot az orvos, úgy a fix díj, amelyet az
orvos kap, csökkentésre kerül.
A mellékelt feladat-ellátási szerződést mindhárom érintett település képviselő-testületének el
kell fogadni és az új fogorvosi alapellátási körzetet a Járási Hivatalnak be kell jelenteni annak
érdekében, hogy az ellátás és a finanszírozás folyamatos legyen.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot és a melléklet szerinti Fogorvosi feladatellátási szerződés tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat:
Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önálló orvosi
tevékenységről szóló, 2000. évi II. törvény 2/B. § felhatalmazása alapján, a határozat
melléklete szerinti tartalommal a Szakály – Szárazd – Regöly fogorvosi alapellátási körzet
helyettesítés keretében történő ellátására a dr. Alkonyi Fogorvos Bt-vel (7226 Kurd, Kotsis
Margit utca 1/A.) köt feladat-ellátási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szakály, 2019. szeptember 25.
Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző
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Feladat-ellátási szerződés
fogorvosi körzet helyettes működtetésére

TERVEZET
amely létrejött
Szakály
Község
Önkormányzat
(képviseli:
………………….,
székhely:
……………………..., adószám: ……………, törzskönyvi száma: …………..),
Szárazd
Község
Önkormányzat
(képviseli:
………………….,
székhely:
……………………..., adószám: ……………, törzskönyvi száma: …………..),
Regöly Község Önkormányzat (képviseli: Kelemen Csaba polgármester, székhely: 7193
Regöly, Rákóczi utca 2, adószám: 154145533-2-17, törzskönyvi száma: …………..),
mint Megbízók (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről
a Dr. Alkonyi Fogorvos Bt. (székhely: 7226 Kurd, Kotsis Margit utca 1/A.); cégjegyzékszám:
……. adószám: 26472632-1-17, képviseli: Dr. Alkonyi Csongor), mint Egészségügyi
Szolgáltató (a továbbiakban: Megbízott)
együttesen a továbbiakban: Szerződő felek között, alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
Előzmények
A Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Szakály Község Önkormányzata és Szárazd
Község Önkormányzata által működtetett fogorvosi körzet betöltetlen, ezért 2011. február 1.
naptól megállapodás keretében a Dr. Alkonyi Fogorvos Bt. látja el a fogászati alapellátást
helyettesítés keretében. Jelen feladat-ellátási szerződés keretében a betöltetlen körzet Regöly
Községgel történő kibővítése és a helyettesítés keretében történő feladat-ellátás kerül
rögzítésre. A Szakály, Szárazd, Regöly Községek által alkotott körzet heti rendelési ideje 22
óra.
1.
Általános rendelkezések
1.1. Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képező 1. mellékletében meghatározott utcákban és iskolákban, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt
fogorvosi körzet működtetését, területi ellátási kötelezettséggel, amely Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja és az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény - (a továbbiakban: Eütv.) 5. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti fogorvosi alapellátás a Megbízó feladatát képezi.
1.2. Megbízott kijelenti és igazolja, hogy a jogszabályok által előírt – egészségügyi
vállalkozás keretében, egészségügyi szolgáltató tevékenység nyújtására (fogorvosi szolgálat
működtetésére) vonatkozó– feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel rendelkezik, továbbá az
ellátó fogorvos szakmai, képesítési feltételekkel, működtetési jogra vonatkozó engedéllyel
rendelkezik.
1.3. Megbízott az engedélyben szereplő fogorvos útján köteles a fogorvosi feladatokat
ellátni. Szerződő Felek megállapítják, hogy az 1.1. pontban vállalt feladat ellátásáért
személyesen kötelezett Dr Alkonyi Csongor (anyja neve: …………………, praxisszám:
……….).
1.4. Jelen szerződés időtartama 2019. november 1. napjától határozatlan időre szól.
2.
Megbízó feladatköre, jogai és kötelezettségei
2.1. Szerződő felek megállapítják, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény alapján a Megbízott átlátható szervezet, ezért a közfeladat-ellátásaira igénybe vett
vagyontárgyak használatára ingyenesen jogosult. Megbízó a megbízás időtartamára Megbízott
használatába adja a 7192 Szakály, Fő utca 463. és a 7193 Regöly, Kossuth utca 3. szám alatti
orvosi rendelők fogorvosi helyiségeit, annak felszereléseit.
Az orvosi rendelő közös helyiségeit Megbízott a fogorvosi tevékenység rendeltetésszerű
folytatásához szintén térítésmentesen használhatja.
2.2. Megbízó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a fogászati alapellátási szolgáltatásra vonatkozó
finanszírozási alapszerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi mellékszerződést a

Megbízottal köti meg, és azok alapján a NEAK a finanszírozás teljes összegét a Megbízott
javára utalja át. Megbízott ezen összeget a Dr. Alkonyi Fogorvos Bt. bankszámláján köteles
kezelni.
2.3. Megbízót tájékoztatási kötelezettség terheli Megbízott felé a helyi egészségügyi
alapellátást érintő szervezeti, szervezési, egészség- és gazdaságpolitikai változásokkal
kapcsolatosan.
3.
Megbízott feladatköre, jogai és kötelezettségei
3.1. Megbízott az ellátásért személyesen kötelezett fogorvos személyében bekövetkező
változásról előzetesen egyeztetést folytat le Megbízóval, a Tolna Megyei Kormányhivatallal
és a személyi változásokat a Kormányhivatal által módosított működési engedély és Megbízó
hozzájárulásával hajtja végre.
3.2. A fogorvos helyettesítéséről a Megbízott saját maga gondoskodik a szerződés tartalma
alatt érvényes jogszabályoknak megfelelő helyettesekkel, akikért úgy felel, mintha a Megbízott
maga járt volna el. A helyettesítésről a Megbízót, valamint a rendelőben megfelelő helyen
elhelyezett hirdetményen az érintett lakosságot haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben
Megbízott a helyettesítésről megfelelően nem gondoskodik és e tényről Megbízót nem értesíti,
ebből a körülményből keletkező károkért felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy kötelezettségének
működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni.
3.3. Megbízott fogorvos köteles ellátni – a külön jogszabályban foglaltak szerint a
fogorvosához bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakon felül – a rendelési idejében
hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi
ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító
állapotromláshoz vezethet. Az ezen tevékenységért járó díjazást külön szabályozás határozza
meg.
3.4. Megbízott fogorvos a betegek ellátását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező
2. mellékletében meghatározott rendelési helyen és rendelési idő szerint köteles biztosítani.
Ennek módosításáról a Megbízóval, történt egyeztetés után köteles a körzetébe tartozó
lakosságot és az illetékes Kormányhivatalt tájékoztatni.
3.5. A fogorvosi feladatok ellátását a Megbízott csak érvényes orvosi felelősségbiztosítás
birtokában végezheti, melyről szóló igazolást jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a
Megbízott a Megbízó részére bemutat. A felelősségbiztosítás költsége a Megbízottat terheli.
3.6. Megbízott köteles gondoskodni az 1.1 pontban vállalt feladat ellátásában részt vevő
egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásáról. Megbízott köteles gondoskodni fogorvosának és
a fogorvosi körzet működtetése keretében foglalkoztatott szakdolgozóinak, egyéb
munkatársainak feladatai ellátásához szükséges és a hatályos jogszabályokban előírt
oktatásáról, továbbképzéséről, továbbá köteles gondoskodni arról is, hogy foglalkoztatott
munkatársai a jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkezzenek.
3.7. Megbízott a használatába adott orvosi helyiségeket, berendezési tárgyait, felszerelés
egységeit, műszereit kizárólag ezen megbízási szerződésben meghatározott fogorvosi
feladatok ellátása céljaira használhatja, más célra történő hasznosításhoz, illetve további
használatba, bérletbe adásához e szerződés által nem szerez jogot. Amennyiben a Megbízott a
szerződésben foglalt feladatokat egyéb szolgáltatásokkal kívánja kiegészíteni, ahhoz Megbízó
előzetes hozzájárulását köteles beszerezni. Megbízott a Megbízótól a 2.1. pontban nevesített
helyiségeket jegyzőkönyvben, a helyiséghez tartozó – Megbízó tulajdonát képező – tárgyakat,
eszközöket leltár felvételével veszi használatba.
3.8. Megbízott a használatba átvett ingó és ingatlan vagyontárgyakat rendeltetésszerűen
köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Megbízottnak meg kell
térítenie.
3.9. Megbízott köteles a mindenkori minimum feltételek által előírt műszereket, eszközöket
üzemben tartani, használatukat megtanulni, és szükség esetén a betegek érdekében használni.
3.10. Megbízott vállalja, hogy e szerződés fennállásának időtartama alatt a hatályos
jogszabályok által előírt bárminemű jelentéseknek, adatszolgáltatási, illetve beszámolási
kötelezettségeinek a jogszabályban vagy más módon előirt határidőn belül eleget tesz. A
Megbízott külön kérésre köteles a Megbízót működéséről és a szerződésben foglaltakról
tájékoztatni.
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3.11. Megbízott köteles az egészségügyi dokumentációkat a hatályos jogszabályok alapján
tárolni.
3.12. Megbízott köteles betartani a rá vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot és a Házirendet.
4.
Egyéb szerződéses feltételek, kapcsolattartás
4.1. Megbízó térítésmentesen biztosítja Megbízott részére az általa használt információs
rendszerének, illetve belső postájának igénybevételét.
4.2. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a szerződés alapján létrejött kapcsolatban
egymásnak szóló megkereséseiket, felhívásaikat, kéréseiket, valamint a szerződéssel
létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden tényről és körülményről, azokban beállt
változásokról szóló tájékoztatásukat (a továbbiakban együtt: megkeresések) levélben, postai
úton hozzák egymás tudomására.
4.3. Szerződő felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a 4.2. pontban meghatározott
megkereséseikről elektronikus levelezés útján is haladéktalanul értesítik egymást és azt
hivatalosnak tekintik.
4.4. A szerződés 4.2 és 4.3 pontjaiban megfogalmazott kötelezettségek elmulasztása
esetében a felmerült kár a mulasztó Szerződő Felet terheli.
4.5. A jelen szerződésben meghatározott határidőket Szerződő Felek úgy számítják, hogy a
kötelezettség teljesítése mindkét fél részéről akkor szerződésszerű, ha a kívánt jognyilatkozat,
megkeresés legkésőbb a határidő utolsó napján, illetve a határnapon a másik szerződő félhez
kétséget kizáró módon igazolhatóan megérkezik.
5. A szerződés megszűnése, szerződésszegés és jogkövetkezményei
5.1 Jelen szerződés megszűnik:
a)
megbízott jogutód nélküli megszűnésével, finanszírozási szerződés jogerős
megszűnésével,
b)
Megbízó részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben a
Megbízott ellen szakmai, etikai vagy büntetőjogi eljárás során jogerős elmarasztaló döntés
született,
c)
egyéb jogszabályban meghatározott esetekben.
5.2 Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés megszüntethető:
a)
közös megegyezéssel,
b)
mindkét fél részéről közölt 6 hónapos rendes felmondás útján.
5.3 Jelen szerződés megszűnik Megbízó részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással,
amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik és Megbízott:
a)
területi ellátási kötelezettségét megszegi,
b)
a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeket tartósan nem teljesíti, jelen
szerződést megszegi,
c)
akadályoztatása esetén az akadály felmerülésétől számított 2 munkanapon belül
helyettesítéséről nem gondoskodik,
d)
a felelősségbiztosítás költségeit nem fedezi,
e)
a használatába adott helyiséget nem rendeltetésszerűen használja, vagy a szerződésbe
nem foglalt tevékenység végzéséhez a Megbízó hozzájárulását a szerződés 3.7 pontja alapján
nem szerzi be,
f)
a használatába adott rendelőhelyiségekben engedély nélkül vagy engedélytől eltérő
beruházást, átalakítást, felújítást, a rendes gazdálkodás körét meghaladó munkálatokat végez,
g)
fogorvos személyében – a praxisjog átruházásából, folytatásából, egyéb okból
bekövetkező – változás az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
h)
jelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
i)
fogorvos nem rendelkezik:
ia) érvényes működési engedéllyel,
ib) érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálattal és annak minősítésével,
ic) érvényes praxisjogra vonatkozó engedéllyel,
j)
önálló egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát bármely okból
elveszti.

5.4 Jelen szerződés megszűnik Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú
felmondással, amennyiben
a)
a Megbízott működéséhez szükséges feltételek olyan súlyosan hiányoznak, hogy az
lehetetlenné teszi a feladat ellátását,
b)
Megbízó a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi,
vagy a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
6. Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések
6.1
Megbízott a használatba adott rendelőhelyiségben és a hozzátartozó egyéb
helyiségekben bármilyen jellegű beruházást, átalakítási, felújítási és a rendes gazdálkodás körét
meghaladó munkát kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. A Megbízó
engedélye nélkül végrehajtott beruházási, átalakítási, felújítási munkálatok esetében a
Megbízott köteles az eredeti állapot helyreállítására, a felmerülő károk megtérítésére.
7. Záró rendelkezések
7.1
Jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek rögzítik,
hogy bármelyik fél által történő azonnali hatályú felmondás esetén az azonnali felmondásra
okot adó fél köteles a másik fél kárait teljes összegben megtéríteni. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
7.2
Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen szerződés valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a szerződés egészének érvénytelenségét
nem vonja maga után.
7.3
Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabálynak és a
felek akaratának érvényesen megfeleljenek.
7.4
Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak az együttműködésre a területi
ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működésének érdekében, ezért
kijelentik, hogy minden e tárgyban felmerülő vitás kérdést elsősorban tárgyalás útján egyezség
keretében kívánják rendezni.
7.5
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, illetve a
mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályok az irányadók.
7.6
A jelen szerződés megkötésével egyidejűleg hatályát veszti a Szakály Község
Önkormányzata és a Dr Alkonyi Fogorvos Bt által, 2010. december 13-án megkötött
megállapodás.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés hat számozott oldalból áll és 6 eredeti
példányban készült, tartalmát kölcsönösen értelmezték és elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Szakály, 2019………………………………

Szárazd, 2019. .....................................

..................................................................
Szakály Község Önkormányzata
Megbízó képviseletében

............................................................
Szárazd Község Önkormányzata
Megbízó képviseletében

Regöly, 2019………………………………

Kurd, 2019. .........................................

..................................................................
Szakály Község Önkormányzata
Megbízó képviseletében

............................................................
Dr Alkonyi Fogorvos Bt.
Megbízott képviseletében

Jelen feladat-ellátási szerződést
Szakály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2019. (… ....) számú határozatával,
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Szárazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2019. (… ....) számú határozatával
és Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2019. (… ....) számú határozatával
fogadta el.

1. számú melléklet
A praxisjoggal érintett körzet meghatározása
Ellátási terület
Szakály község teljes közigazgatási területe
Szárazd község teljes közigazgatási területe
Regöly község teljes közigazgatási területe
Az ellátási területen működő iskolák:
Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi tagiskolája
Würtz Ádám Általános Iskola Regölyi tagiskolája
2. számú melléklet
Rendelési idő
Szakály és Szárazd területi kötelezettséggel
7192 Szakály, Fő utca 463. szám alatti rendelőben
Kedd:
7.00 - 12.00 óráig 18.30 – 20.30 óráig
Csütörtök:
7.00 – 12.00 óráig 18.30 - 20.30 óráig
7226 Kurd, Kotsis Margit utca 1. szám alatti rendelőben
Kedd:
18.30 – 20.30 óráig
Csütörtök:
18.30 - 20.30 óráig
Regöly területi kötelezettséggel
7193 Regöly, Kossuth utca 3. szám alatti rendelőben
Hétfő:
14.30 - 17.30 óráig
Szerda:
13.30 – 16.30 óráig
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