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Előterjesztés száma: 5/2021.   

Iktatószám: H/86-2/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. január 28-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: A Takács Dental Kft.-vel a fogorvosi alapellátására kötött szerződés 

felülvizsgálata    

 

 

 

 

Előkészítette:   dr. Filó-Szentes Kinga jegyző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján az önkormányzatnak szükséges gondoskodnia a fogorvosi alapellátásról. A kötelező 

fogorvosi alapellátási feladatainak biztosítására az Önkormányzat 2005. március 18-án 

megbízást kötött a LOTI DENT Kft.-vel. A vállalt tevékenységet dr. Takács László 

fogszakorvos látja el azóta is. Változás a cég elnevezésében történt csupán, jogutódként 2012. 

január 25-től a Takács Dental Kft. (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) végzi ezt a 

tevékenységet.  

 

A jelenleg hatályos megbízási szerződés alapján az egészségügyi szolgáltató az önkormányzati 

rendeletben meghatározottak szerint a település teljes közigazgatási területe tekintetében 

rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel. A fogorvosi körzet működtetési költségeinek 

fedezetére az egészségügyi szolgáltató közvetlenül szerződést kötött az OEP-el (jelenleg 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő). Az adott fogorvosi körzet működtetése teljes 

mértékben az egészségügyi szolgáltató felelőssége (saját és alkalmazott szakdolgozó, technikai 

személyzet bérének és annak járulékainak megfizetése, dologi kiadások teljesítése: közmű 

díjak, gyógyító tevékenységgel kapcsolatos költségek, karbantartási költségek stb.).  

 

Az Önkormányzat a jogszabályi előírásnak megfelelően térítésmentesen használatba adta a 

2111 Szada, Dózsa György út 76. sz. alatti rendelőhelyiséget, egyéb helyiségekkel, 

felszerelési és berendezési tárgyaival egyetemben.  

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése értelmében a 

feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. A szerződés tervezet a jelenleg hatályos 

megbízási szerződéssel való összhangban nem tartalmaz lényegi eltéréseket, a jogszabályokban 

rögzített kötelező tartalmi és szakmai elemek találhatóak meg benne. A szerződés időtartama – 

az előzőekben hivatkozott rendelkezés okán – úgy kerül szabályozásra, hogy azt határozatlan 

időre kötik a felek azzal, hogy az 5 évnél rövidebb nem lehet, illetve a 2/B. § (1) bekezdés 

c) pontjára figyelemmel az Önkormányzat fenntartási kötelezettsége körében 2021. évben 800 

000 Ft összeget biztosít feladat-ellátó részére, mely hozzájárulás mértékéről minden évben 

az éves költségvetési koncepció elfogadásakor döntene a Képviselő-testület. 
 

Az érintett egészségügyi szolgáltatóval egyeztetés került lefolytatásra a megkötendő feladat- 

ellátási szerződéssel kapcsolatban, mely tervezetet a jelen előterjesztéshez csatolt formában 

elfogadni javasolja.   

 

Az előterjesztés melléklete: Feladat-ellátási szerződés tervezet a fogorvosi egészségügyi 

alapellátásra 
 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a csatolt döntést hozta.  

 

Szada, 2021. január 28.  

 Pintér Lajos             

polgármester 
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POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

 

Szada Nagyközség Polgármestere az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező fogorvosi alapellátási 

feladatának eleget téve úgy dönt, hogy a Takács Dental Kft.-vel 2005. március 18-án kötött 

megbízási szerződést megszünteti, egyben a jelenlegi jogszabályi előírásnak megfelelő feladat-

ellátási szerződést az 5/2021. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése alapján megköti.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
 


