
Feladat-ellátási szerződés 

fogorvosi egészségügyi alapellátásra 

 

 

mely létrejött egyrészről 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat (székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88., képviseli: 

Pintér Lajos polgármester), mint az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv, a 

továbbiakban: Önkormányzat,  

 

másrészről 

 

 

név:     Takács Dental Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

képviseli:    dr. Takács László  

szolgálat kódja:  13009 6236 

székhelye:    2111 Szada, Dózsa György út 76. 

továbbiakban: feladat-ellátó között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

 

Preambulum 

 

Szerződő felek megállapítják, hogy Önkormányzat, valamint feladat-ellátó jogelődje a LOTI 

DENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005. március 18. napján megbízási szerződést 

(„Szerződés”) kötöttek, mely keretében feladat-ellátó Szada község lakosai részre lát el 

folyamatos fogorvosi alapellátást.  

 

Felek a Szerződést az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerinti területi 

ellátási kötelezettség vállalása mellett végzendő, fogorvosi feladatok hatékony ellátása 

érdekében, az alábbiak szerint kívánják feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: szerződés) 

keretében rögzíteni. 

 

I. A szerződés hatálya 

 

1. A feladat-ellátó a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 

gazdálkodó szervezeti formában, gazdálkodó szervezettel létesített jogviszonyban végzi. A 

tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen 

szerződéssel. Erre tekintettel a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek – eltérő rendelkezés 

hiányában - az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató 

nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a feladat-ellátó csak 

személyesen végezheti – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A 

jelen szerződésben a továbbiakban – eltérő rendelkezés hiányában - feladat-ellátó alatt az 

egészségügyi szolgáltatót is értelemszerűen érteni kell. 

 

2. A körzethatárokat az Önkormányzat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

rendelkezése alapján, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

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

rendelkezéseinek figyelembe vételével helyi rendeletben állapítja meg. Az ellátási 

kötelezettséget biztosító körzet és rendelési idő meghatározása a jelen szerződés 1. sz. 

mellékletét képezi.  
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3. Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy az figyelemmel az önálló orvosi 

tevékenységről 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdésében foglaltakra 5 évnél rövidebb nem 

lehet. 

 

II. A fogorvosi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei 

 

4.  Feladat-ellátó köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott 

praxisengedélyt egy példányban 2. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni.  

 

5. A feladat-ellátó köteles a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: 

NEAK) megkötött finanszírozási szerződés másolatát 90 napon belül az Önkormányzat részére 

megküldeni a jelen szerződés 3. sz. mellékleteként történő csatolása céljából. 

 

III. A fogorvos szakmai kötelezettsége 

 

6. Jelen szerződésben foglaltak alapján feladat-ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Önkormányzat egészségügyi alapellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül 

Szada nagyközség lakosainak fogorvosi alapellátását folyamatosan, a jogszabályokban és az 

egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási 

kötelezettséggel, a jelen szerződésben meghatározottak szerint nyújtja. 

 

7. A feladat-ellátó köteles a feladatai ellátásához szükséges működési engedéllyel rendelkezik, 

melyet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Gödöllői Városi Intézete (a 

továbbiakban: Intézet) állított ki 2005. március 30. napján 34-3/2005. szám alatt (jelen 

szerződés 4. sz. melléklete). 

 

8. A feladat-ellátó a fogorvosi ellátás keretében az alábbiak ellátását vállalja: 

 

8.1. alapellátási-fogászati ellátás, 

8.2. iskolafogászati ellátás. 

 

Feladat-ellátó köteles az erre jogosult szervezetek számára – a mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján megillető adatokkal kapcsolatban – teljesíteni a nyilvántartási és 

szolgáltatási kötelezettségeit.  

 

9. A feladat-ellátó köteles a hozzá bejelentkezett személyeket megfelelő módon tájékoztatni a 

rendelési idő változása, vagy annak bármely okból történő szünetelése esetén a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint az illetékes kormányhivatal, 

népegészségügyi intézet által kiadott körlevélben foglalt eljárásrendet maradéktalanul betartani. 

 

10. A feladat-ellátó feladatait az Önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben (2111 Szada, 

Dózsa György út 76. szám alatti ingatlanon), és az annak használatát lehetővé tevő közös 

helyiségben láthatja el térítésmentesen.  

 

A feladat-ellátó távollétének idejére megfelelő helyettesítésről a saját költségére köteles 

gondoskodni a működési engedélyben foglaltak, valamint a NEAK-kal kötött szerződésben 

foglaltak szerint, illetve a jogszabályokban meghatározott módon, az alábbi szempontok 

figyelembe vételével:  

- a rendelőben a helyettesítés megkezdését megelőzően legalább egy héttel a rendelő ajtajára 

jól látható helyre ki kell írni a helyettesítő orvos nevét, a rendelés helyét, a rendelési időt, 

valamint a helyettesítés várható időtartamát. Betegállomány esetén az alapjául szolgáló okról 

való tudomásszerzést követően a jelen pontban rögzített kifüggesztési eljárásról haladéktalanul 

intézkedni kell. 
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- a helyettesítő orvos/ok nevét a jelen szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza. Indokolt esetben 

az 5. sz. mellékletben nem szereplő, de a szakmai feltételekkel maradéktalanul rendelkező 

orvossal is megoldható a helyettesítés, a helyettes orvos megnevezésével, elérhetőségének 

megjelölésével és – egy hetet meghaladó helyettesítés esetén – az Intézet vagy annak jogutódja 

által kiadott engedély csatolásával az Önkormányzat részére megküldött dokumentumokat 

követően. Sürgős szükség esetén a dokumentumok később is megküldhetőek. Amennyiben a 3. 

sz. mellékletben nem szereplő, de az Önkormányzattal a 9. pontban rögzített feladat ellátására 

szerződéses jogviszonyban álló orvossal történik a helyettesítés, az Intézet vagy annak 

jogutódja által kiadott engedély csatolása nem szükséges.  

- A helyettesítésnek a fentebb megjelölt rendelőben kell történnie, kivéve indokolt esetben, 

amelyre a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 

EüM. rendelet 7. §-a az irányadó. A feladat-ellátó a helyettesítésről – a helyettesítő személy 

megjelölésével – minden esetben a helyettesítés megkezdését megelőzően lehetőség szerint 

legalább 48 órával írásban, elektronikus úton (e-mail) tájékoztatja az Önkormányzatot és az 

Intézetet vagy annak jogutódját.  

11. A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A 

fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv felügyelő 

szak-főorvosai látják el. 

 

12. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátó ügyeleti, készenléti rendszerben nem vesz 

részt. 

 

13. A feladat-ellátó köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót 

foglalkoztatni a praxis feladatainak ellátása körében. 

 

Ingatlan  

14. A felek rögzítik, hogy feladat-ellátó a tulajdonában levő, 2111 Szada, Dózsa György út 76. 

szám alatti ingatlanon láthatja el a 8. pontban meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés 8. pontjában meghatározott egészségügyi 

alapellátási feladat ellátásához szükséges orvosi rendelő ingatlan ideiglenesen vagy tartósan 

alkalmatlanná válik az alapellátási feladat ellátására, Önkormányzat vállalja, hogy az ellátás 

folyamatosságának biztosítása érdekében a működés lehetőségét feladat-ellátó részére a 

feladat-ellátóval egyeztetett más ingatlanban a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel 

biztosítja. 

15. A feladat-ellátó köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek közegészségügyi-járványügyi 

előírások szerinti takarításáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladékok 

elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról - a 

felmerülő költségek viselése mellett - gondoskodni. Mindezen felül feladat-ellátó köteles a 

rendelőhelyiség fűtése, telefonja, víz- és csatornadíja, áramfogyasztása és a szemétszállítás díját 

közvetlenül megfizetni a közszolgáltatóknak.  

 

16. Felek rögzítik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) 

bekezdés c) pontja értelmében az Önkormányzat fenntartási kötelezettsége körében kötelezi 

magát, hogy 2021. évben megfizet 800 000 Ft összeget feladat-ellátó részére. Feladat-ellátó 

tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat az éves hozzájárulás mértékéről minden évben az éves 

költségvetési koncepció elfogadásakor dönt.   
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IV. Vagyoni rendelkezések 

 

17. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 7. pontjában foglalt feladat ellátásához az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet hatályos előírásai szerint szükséges orvosi gép, műszer, 

berendezési és felszerelési tárgyak (a továbbiakban: eszközök) tulajdonjogával feladat-ellátó 

rendelkezik.  

18. Szerződő felek megállapodnak, hogy a rendelő berendezési- és felszerelési tárgyai 

vagyonbiztosításáról a feladat-ellátó gondoskodik. 

 

V. Önkormányzati ellenőrzés 

 

19. A jelen szerződésben foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrizheti. A szakmai 

ellenőrzés az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetének a feladata. 

 

Az ellenőrzést az Önkormányzat megbízásából eljáró személyek végzik, akik ellenőrzési 

jogosultságukat a feladat-ellátó kérésére megfelelő meghatalmazással kötelesek igazolni. 

 

20. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak a feladat-ellátóhoz, a 

rendelőben foglalkoztatott más személyekhez kérdéseket intézni. Az ellenőrzésről 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ellenőrzést végző és az ellenőrzött feladat-ellátó 

működésének helyzetével és a jelen szerződés betartásával kapcsolatban megállapításokat 

tehet. 

 

21. Amennyiben a feladat-ellátó a megállapításokkal nem ért egyet, a jegyzőkönyv 

kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat. 

Panaszát, észrevételét a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtania, melyről kivizsgálást 

követően határozatban dönt a Képviselő-testület. 

 

22. Az Önkormányzat az alapellátás teljesítésével kapcsolatban a feladat-ellátókat terhelő 

adatszolgáltatási kötelezettséget és statisztikai jelentés készítését állapíthatja meg, mely 

adatszolgáltatási kötelezettség a beteg személyiségi jogait és az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben 

foglaltakat nem sértheti. Az adatkérés csak olyan adatok vonatkozásában rendelhető el, 

amelyek a feladat-ellátó nyilvántartásaiban fellelhetőek. 

 

VI. A szerződés megszűnése és megszüntetése 

 

23. Felek jelen szerződést a folyamatos szolgáltatás biztosításának figyelembevételével közös 

megegyezéssel bármikor módosíthatják, illetve megszüntethetik. 

 

24. Megszűnik a szerződés, ha: 

a) a feladat-ellátó meghal,  

b) a feladat-ellátó praxisjoga bármilyen okból megszűnik (visszavonás, átruházás stb.), 

c) a működési engedély jogerősen visszavonásra kerül. 

 

25. Az Önkormányzat 6 hónapos felmondási határidővel jogosult jelen szerződést 

megszüntetni, ha  

a) a feladat-ellátó a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b) a feladat-ellátó önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti. 
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26. A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségek.  

 

27. A jelen szerződés VI.25. pontjában írt felmondási okok alapját képező körülmények 

bekövetkeztét a Képviselő-testület állapítja meg, ha a feladat-ellátó írásbeli felszólítás ellenére 

30 napon belül nem intézkedik az azonnali hatályú felmondási ok(ok) elhárítása érdekében.  

 

VII. Záró rendelkezések 

 

29. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége csak akkor érinti a 

szerződés egészének érvényességét, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető. 

 

30. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területi ellátási kötelezettség és 

az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében folyamatosan együttműködnek. 

Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a jelen szerződésre vonatkozó minden vitás 

kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni. 

 

31. Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni a feladat-ellátónak, mely a 

területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

 

32. A felek megállapítják, hogy a fogorvosi alapellátás finanszírozására vonatkozó 

szerződéseket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

alapján a NEAK közvetlenül a feladat-ellátóval köti meg, melynek alapján a folyósításra kerülő 

finanszírozás teljes összegére a feladat-ellátó jogosult. Az Önkormányzat a jelen szerződés 

alapján történő egészségügyi szolgáltatás végzésének semmilyen vonatkozásához nem járul 

hozzá anyagilag, azonban – pénzügyi helyzetétől függően – a feladat-ellátót a költségvetési 

rendeletében meghatározásra kerülő támogatásban részesítheti. 

 

33. Az Önkormányzat a feladat-ellátó által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során 

okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, 

minden esetben a feladat-ellátó viseli tevékenysége anyagi következményeit. 

 

34. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az 

egészségügyet érintő hatályos jogszabályok alkalmazandók. 

 

35. Jelen szerződés készült 5 oldalon, 7 egymással egyező példányban, melyet a felek 

elolvastak, értelmeztek és mint akaratukkal minden egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Szada, 2021. január …….  

 

 

……………………………………… 

Szada Nagyközség Önkormányzat 

Pintér Lajos polgármester 

Önkormányzat 

……………………………………… 

Takács Dental Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

dr. Takács László fogszakorvos 

Feladat-ellátó 

      

Ellenjegyzem:  

 

 

………………………………………. ………………………………………. 

jogi ellenjegyző pénzügyi ellenjegyző 
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1. sz. melléklet 

 

 

Körzet és rendelési idő meghatározás 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási 

körzeteke kialakításáról szóló 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet szerinti meghatározott 

területi ellátási kötelezettséget biztosító körzet 

 

Ellátási terület: 

Szada közigazgatási területe 

 

A körzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor: 5627 fő 

 

A feladat-ellátás jellege: alapellátási-fogászati ellátás, iskolafogászati ellátás 

 

A területi ellátási körzet orvosi rendelője: 

 

Cím:  2111 Szada, Dózsa György út 76.  

Telefon:  +36-20-944-7771 

 

Rendelési idő: H-Sz-P: 08.00-12.00 

K-Cs:  13.30-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


