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Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére 
 
 
Tárgy:  dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése 

Iktatószám: I/1974/11/2013. 
 
  
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
  
 Elızmények: 
  
 Dr. Faragó Márta Ilona, mint az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
(továbbiakban: Betéti Társaság) képviselıje, és fogorvosi tevékenységet végzı orvos 2013. április 29-
én kelt levelében bejelentette, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata és a Betéti Társaság között 
fennálló egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést 2013. május 1. napjával 6 hónap felmondási idıvel 
felmondja. A Képviselı-testület 2013. június 27-i ülésén 110/2013. (VI. 27.) határozatával tudomásul 
vette, hogy a Betéti Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 2013. november 1. 
napjával megszőnik, egyúttal felhatalmazott, hogy a folyamatos feladat-ellátás érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyem meg. 
 
 Az intézkedések körében az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13/A. § (3) 
bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve értesítettem a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét (továbbiakban: Intézet) 
az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megszőnésének idıpontjáról. Egyeztetéseket folytattam az 
Intézettel, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalával a 
folyamatos betegellátás érdekében. Az ellátást 2013. november 1. napjától – abban az esetben, ha a  
doktornı praxisjogát a jelzett idıpontig nem értékesíti, illetve a praxisjogot megszerezni kívánó 
orvossal az Önkormányzat nem kíván egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést kötni –legésszerőbben 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményünk útján, tartós helyettesítéssel biztosíthattuk 
volna, mivel a doktornınek a Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
praxisjogának elidegenítésére az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megszőnését követı 6 hónap 
állt még rendelkezésre. 
 
 Aktuális helyzet: 
 
 Dr. Faragó Márta Ilona 2013. október 1. napján kelt levelében bejelentette, hogy 
praxisjogának elidegenítése folyamatban van, azt dr. Szabó Izabella Laura fogorvos részére kívánja 
értékesíteni, aki a FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság alkalmazásában áll. 
Tekintettel arra, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó orvos tevékenységét várhatóan 2014. évben 
tudja megkezdeni a doktornı felmondását visszavonta. Levele az elıterjesztés 1. melléklete. Ezt 
követıen jelezte, hogy a praxisjog értékesítésére elıszerzıdést kötött, egyúttal - amennyiben a 
Képviselı-testület egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megkötésérıl dönt a FOGSORDOKTOR 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal – kérte az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társaság és Lajosmizse Város Önkormányzata között fennálló egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 
2014. február 28. napjával közös megegyezéssel történı megszüntetést (elıterjesztés 2 melléklete). 
     
 A FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében Hunyi Tamás 
ügyvezetı beadványában a Képviselı-testülettıl a FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társasággal egészségügyi feladat-ellátási elıszerzıdés megkötését kérte.  
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Kérelméhez az alábbi iratokat csatolta: 
- dr. Szabó Izabella Laura egyetemi oklevelének az Országos Fordító és Fordításhitelesítı Iroda 

által kiállított magyar nyelvő másolatát, 
- az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatát dr. Szabó Izabella Laura 

fogorvosi mőködési nyilvántartásba vételrıl, 
- dr. Szabó Izabella Laura önéletrajzát, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társaság a vonatkozó jogszabályokban a tevékenység folytatásához elıírt feltételekkel 
rendelkezik, valamint 

- a Betéti Társaság tárolt cégkivonatát (elıterjesztés 3. melléklete). 
 
Jogszabályi háttér: 
 
Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. tv. (továbbiakban: Öotv.) 2/A. § alapján 

 
„ (1)  A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is 
megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzatnak. 
 
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat 

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott 
körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni, errıl a felek elıszerzıdést 
kötnek, 

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti 
feladat-ellátási szerzıdést kötni, errıl nyilatkoznia kell. 

 
(3) Praxisjog folytatása esetén vélelmezni kell, hogy az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a 
praxisjogot folytató háziorvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerzıdést kíván 
kötni.” 
 

Dr. Faragó Márta Ilona fogszakorvos fentieknek megfelelıen bejelentette, hogy praxisjogát dr. 
Szabó Izabella Laura részére kívánja értékesíteni. A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján a 
Képviselı-testületnek a szükséges döntéseket meg kell hoznia. Az Öotv. 2/A. § (2) bekezdése szerinti 
döntés esetén az önkormányzatnak a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal elıszerzıdést kell 
kötnie, melyet a praxisengedély megszerzése iránti kérelemhez mellékelnie kell. 

 
Az Öotv. az elıszerzıdés kötelezı tartalmi elemeit nem határozza meg, ugyanakkor indokolt 

azt a „végleges” feladat-ellátási szerzıdésre elıírt követelményeknek megkötni annak érdekében, hogy 
a felek jogai és kötelezettségei egyértelmőek legyenek. 

 
Az Öotv. 2/B. § (1)-(2) bekezdése alapján: 
 

„ (1) A praxisjoggal rendelkezı háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat 
közötti feladat-ellátási szerzıdés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerzıdés) legalább az alábbiakat 
tartalmazza: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz 

történı hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 
d) a rendelési idı meghatározása, 
e) az ügyeletben történı részvételre vonatkozó rendelkezések, 
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 
g) az ellátás nyújtásában részt vevı egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 
h) a szerzıdés idıtartama, 
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 
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j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 
(2) A feladat-ellátási szerzıdés legrövidebb idıtartama 5 év.” 

 
Fentiek alapján javaslom T. Képviselı-testületnek az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés közös megegyezéssel történı 
megszüntetését (elıterjesztés 4. melléklete), a FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal (tevékenységet végzı orvos: dr. Szabó Izabella Laura) egészségügyi feladat-ellátási 
elıszerzıdés megkötését (elıterjesztés 5. melléklete). 

 
 

Határozat-tervezet 
 

………./2013. (…..) ÖH. 
Dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának 
értékesítése 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Faragó Márta Ilona 
praxisjogának elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 110/2013. (VI. 27.) határozatát 
visszavonja, és hozzájárul az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 
fogorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történı ellátására kötött egészségügyi 
feladat-ellátási szerzıdés 2014. február 28. napjával közös megegyezéssel történı 
megszüntetéséhez. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a 
FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1202 Budapest, 
Baross u. 45. 5/21., képviseli: Hunyi Tamás István cégvezetı) Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 
rendeletében meghatározott II. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási 
kötelezettséggel egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni (tevékenységet végzı 
orvos: dr. Szabó Izabella Laura). Az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megkötésének 
feltételei: 

- a tevékenységet végzı orvos dr. Szabó Izabella Laura jogerıs praxisengedélyének 
megszerzése, 

- a Betéti Társaság részére a jogerıs mőködési engedély kiadása,  
- a fogorvosi ellátás 2014. március 1. napjával történı megkezdése. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
- a 2.) pontban foglaltaknak megfelelıen az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató 

Betéti Társasággal fogorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történı 
ellátására kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 2014. február 28. napjával 
közös megegyezéssel történı megszüntetésére az elıterjesztés 4. melléklete szerint, 

- 3.) pontban foglaltak figyelembevételével a FOGSORDOKTOR Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1202 Budapest, Baross u. 45. I/25., 
képviseli: Hunyi Tamás István cégvezetı) az egészségügyi feladat-ellátási 
elıszerzıdés, majd az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megkötésére az 
elıterjesztés 5. melléklete szerint, 

- a döntésekkel összefüggı valamennyi intézkedés megtételére. 
  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
 
Lajosmizse, 2013. október 17. 
 
       Basky András sk. 
       polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
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Elıterjesztés 4. melléklete 
 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS 
közös megegyezéssel történı megszüntetése 

 
 
Amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(képviseli: Basky András polgármester), székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 

másrészrıl az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli:: dr. Faragó Márta 
Ilona) székhelye: 6050, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.),  mint a fogorvosi szolgálat 
mőködtetıje - között, az alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Felek rögzítik, hogy közöttük 2012. június 1. napján (2013. szeptember 16. napján módosított) 
egészségügyi feladat-ellátásai szerzıdés (továbbiakban: szerzıdés) jött létre fogorvosi 
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történı ellátására. 

 
2.) Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban körülírt szerzıdést 2014. február 28. 

napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 
 

3.) Felek rögzítik, hogy az 1.) pontban körülírt szerzıdés 10.) pontjában foglaltaknak megfelelın 
a fogorvosi szolgálat mőködtetıje köteles 

- az általa használt helyiségeket, 
- a helyiségekben lévı – Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezetétıl leltár alapján átvett – orvosi mőszereket és tárgyi 
eszközöket 

a szerzıdés megszőnésének, a fogorvosi ellátás biztosításának utolsó napján (2014. február 28-
án a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal közremőködésével Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye rendelkezésére 
bocsátani. 

 
4.) Felek kijelentik, hogy a szerzıdés megszőnését, a helyiségek, az orvosi mőszerek és tárgyi 

eszközök átadását követıen egymással szemben semminemő személyi és dologi jellegő 
kiadásra vonatkozó követelést nem támasztanak egymással szemben. 

 
5.) Felek kijelentik, hogy a fenntartási költségtérítés vonatkozásában egymással 2014. március 31. 

napjáig elszámolnak 
 

6.) Felek kijelentik, hogy a jogszabályokban meghatározott és a szerzıdés megszőntetésébıl 
eredı kötelezettségeiknek eleget tesznek. 

 
7.) Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. 

rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelen szerzıdés megszüntetést a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. 
 
Lajosmizse, 2013. …………….  

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata  F and SZI Egészségügyi Szolgáltató Bt. 
(képviseli: Basky András polgármester)  (képviseli: dr. Faragó Márta Ilona) 
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Elıterjesztés 5. melléklete 
 

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT- ELLÁTÁSI EL İSZERZİDÉS 
A fogorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történı ellátásáról 

 
 

Amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
(képviseli: Basky András polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 

másrészrıl a FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: 
Hunyi Tamás István üzletvezetı) székhelye: 1202, Budapest, Baross utca 45. 5/21., mint a fogorvosi 
szolgálat mőködtetıje (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között, az alulírott helyen és idıben 
az alábbi feltételekkel: 
 
Szerzıdı felek abban állapodnak meg, hogy az egészségügyi szolgáltató által megszerzett jogerıs 
praxisengedély, és mőködési engedély birtokában, de legkésıbb 2014. március 1. napjáig az 
alábbi tartalommal szerzıdést kötnek, amennyiben 

- a tevékenységet végzı orvos jogerıs praxisengedéllyel, 
- a FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság jogerıs 

mőködési engedéllyel rendelkezik Lajosmizse Város Önkormányzatának a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekr ıl szóló rendeletében 
meghatározott II. számú fogorvosi körzetre, mint a praxisjoggal, illetve területi 
ellátási kötelezettséggel érintett körzetre vonatkozóan. 

 
Szerzıdı felek rögzítik, 2014. március 1. napján a fentiekben körülírt körzet lakosságának 
fogászati ellátását meg kell kezdeni. 
 

1.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b.) pontjában foglalt az 
Önkormányzat kötelezı feladatát képezı egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi 
alapellátást területi ellátási kötelezettséget vállaló egészségügyi szolgáltató útján biztosítja. A 
praxisjoggal érintett körzet Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló rendeletében meghatározott II. számú fogorvosi 
körzet. A területi ellátási kötelezettséggel mőködı fogorvosi körzet leírását a szerzıdés 1. 
melléklete tartalmazza 

 
A szolgáltatás helye: az egészségügyi közszolgáltatásért felelıs, Lajosmizse Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévı, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám 
alatti Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
(továbbiakban: Egészségház). 

 Tevékenységet végzı orvos: dr. Szabó Izabella Laura 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetve képviselıje a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997.(XII. 1.) Korm. rendelet alapján közvetlenül köt finanszírozási szerzıdést az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. A 4.) pontban foglalt feladatok ellátását az 
egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl - az abban 
foglaltaknak megfelelıen - biztosítja. 
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Szerzıdı felek rögzítik, hogy a tevékenységet végzı orvos az ellátást az önálló orvosi 
tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvényben, és az önálló orvosi tevékenység szóló 2000. évi 
II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és a 
praxisengedélyében foglaltaknak megfelelıen - a helyettesítés kivételével - személyesen 
nyújtja. 
 

A fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki megfelel a fogorvosi feladatkörre 
elıírt személyi feltételeknek. Helyettesítésérıl a fogorvos - beleértve annak pénzügyi 
feltételeit is – maga gondoskodik. A fogorvos helyettesítését abban a rendelıben kell ellátni, 
ahol tevékenységét folytatja. A területi ellátási kötelezettséggel mőködı fogorvos indokolt 
esetben a helyettesítést abban a rendelıben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi, 
feltéve, ha az Lajosmizse város belterületén belül helyezkedik el.  

A helyettesítési rendet tartalmazó finanszírozási szerzıdésnek, vagy annak mellékletének 
hiteles másolatát köteles az egészségügyi szolgáltató Lajosmizse Város Önkormányzata felé 
benyújtani. 

2.) A szerzıdı felek rögzítik, hogy az irányadó jogszabályokban megjelölt, térítéshez kötött 
egészségügyi szolgáltatásokból befolyó összeg teljes egészében az egészségügyi szolgáltatót 
illeti. A térítési díjak összegét a Magyar Orvosi Kamara ajánlásának és a környéken kialakult 
térítési díjak figyelembe vételével az Önkormányzat által jóváhagyott, a térítési díj ellenében 
igénybe vehetı fogászati szolgáltatásokról szóló szabályzat tartalmazza. 

 
 3.) Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 
3/a.) Az Önkormányzat a feladat ellátásához térítésmentesen az egészségügyi szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képezı Egészségházban található  
 

1 db I-99-es számmal megjelölt rendelı     22,43  négyzetméter,  
2 db a rendelıhöz tartozó vetkızı                2,88  négyzetméter,  
Összesen:                                                       25,31 négyzetméter 
 

nagyságú helyiségeket.  
 
Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján térítésmentesen biztosítja 
a rendeletben meghatározott minimumfeltételeket. A helyiségekben lévı orvosi mőszereket és a 
szerzıdés 2. mellékletét képezı leltár szerinti egyéb tárgyi eszközöket térítésmentesen az 
egészségügyi szolgáltató használatába adja, melyeket az egészségügyi szolgáltató, a szerzıdés 2. 
mellékletét képezı leltár alapján vesz át.  
 
Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja az egészségügyi 
tevékenység folytatásához a közös használatú helyiségeket. (földszinti folyosó, váróterem és az 
egyéb, a betegek ellátását szolgáló helyiségek). 

 
3/.b.) A 3.a.) pontban megjelölt Egészségház karbantartásáról, fenntartásáról az Önkormányzat 
gondoskodik, az ezzel kapcsolatos költségeket viseli. 

3/c.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egészségház mőszaki állapotát és mőködıképességét 
mindenkor fenntartja, és biztosítja, hogy az egészségügyi szolgáltató a szerzıdésben vállalt 
kötelezettségét folyamatosan és szerzıdésszerően teljesíthesse. 
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4.) Az egészségügyi szolgáltató kötelezettségei: 

  
4/a.) Az egészségügyi alapellátás körébıl a fogorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, 
a Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatti épületben jelen szerzıdés 1. számú 
mellékletében meghatározott körzetben kerül ellátásra. A fogorvos köteles ellátni az ellátási 
területéhez tartozó körzetben lakó személyeket, valamint a rendelési idıben jelentkezı – ellátási 
körzetéhez nem tartozó – sürgısségi fogorvosi ellátást igénylı betegeket.   

 

       A rendelés idıtartama: hétfı és kedd:     12.00- 18.00,                
                                                 szerda, csütörtök és péntek :  8.00-14.00 óráig. 
               
        
4/b.) A tevékenységet végzı orvos a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl 
szóló, 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló, 43/1999. (III. 3.) Kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelıen  

 
� személyes és folyamatos ellátást nyújt,  
� a fentiekben rögzített rendelési idıben rendelıjében fogorvosi tevékenységet végez, 
� munkanaponként 6 órában a területéhez tartozó körzetben lakó személyek 

rendelkezésére áll, ide nem értve a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, szakmai 
továbbképzés, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit.  

 
4/c.)  A fogorvosi alapellátás körében a fogorvos feladatai: 

� a fog- és szájbetegek gyógyító-megelızı alapellátása,  
� a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása, 
�  iskolafogászati alapellátás, 
� a fogászati szőrıvizsgálatok végzése, 
� a góckutatás, 
� a terhesek fogászati gondozása és  
� a sürgısségi ellátás. 
� 2013. január 1. napjától a klinikai fogászati higiénia biztosítása. 
 

4/d.) Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi szolgáltatás 
személyi feltételeirıl (asszisztens, klinikai fogászati higiénikus foglalkoztatása) saját 
költségén gondoskodik.  

 
4/e) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan részét képezı 3. mellékletben részletesen felsorolt 
költségelemek és rendezı elvek figyelembevételével számított fenntartási költségtérítést 
köteles fizetni a Lajosmizsei közös Önkormányzati Hivatal által kibocsátott számla alapján 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének.   

 
4/f.) Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi 
eszközökrıl (fogyóeszköz, hiányzó kézimőszerek stb.). Az egészségügyi szolgáltató vállalja a 
tárgyi eszközök fenntartását, karbantartását és szükségszerő pótlását. 

 
4/g.) Az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy gondoskodik a használatába adott, 3/a.) 
pontban meghatározott helyiségek takarításáról. 
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4/h.) Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 15.) 
Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyt beszerezni. 

 
4/i.) Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelı vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
vonatkozásában semminemő felelısség nem terheli. 

 
4/j.) A szerzıdı felek rögzítik, hogy a fogorvosi tevékenység minıségbiztosítása és 
felelısségbiztosítása a mindenkori jogszabályi elıírások szerinti módon és tartalommal a 
tevékenységet végzı orvos feladata. Az egészségügyi szolgáltató e szerzıdésben szabályozott 
szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelısséggel tartozik. 

 
4/k.) A fogorvosi tevékenységet végzı orvos köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok elıírások és utasítások szerint a szolgáltatást 
igénybe vevık érdekeit szem elıtt tartva végezni. Köteles szakmai tudását az elıírások szerint 
gyarapítani, szinten tartani és az elıírt kötelezı szakmai továbbképzéseken részt venni. 
 
4/l.) Az Egészségügyi Szolgáltató, köteles az Önkormányzat felé bejelenteni távollétét a 
helyettesítı orvos megjelölésével, amennyiben a távollét idıtartama az 5 munkanapot eléri. 
 
4/m.). Az Egészségügyi Szolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden év február 28. 
napjáig a tárgyévet megelızı évben végzett tevékenységérıl szakmai beszámolót készíteni. 

 
5.) Szerzıdı felek a megállapodást határozatlan idıre kötik azzal, hogy a megállapodást 
mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapi felmondási idıvel írásban felmondani. 
A felmondási idı tartama alatt az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 
 
6.) A szerzıdés felmondása: 

  
6/a.) Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató a fenntartási költségek megfizetésével három 
hónapon keresztül elmaradásban van. 
 
6/b.) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést - indoklással - felmondja, ha 
 
- a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére 
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre vonatkozó 
elıírásokat, 
- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszti. 

 
6/c.) Mindkét fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani további súlyos 
szerzıdésszegés esetén. 

 
7.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve az Önkormányzattal megkötött 
szerzıdés megszőnése esetén az egészségügyi szolgáltató köteles, az amortizációra vonatkozó 
rendelkezések figyelembe vételével, az általa használt helyiségeket, a helyiségekben lévı – 
leltár alapján átvett – orvosi mőszereket és tárgyi eszközöket a szerzıdés megszőnését követı 
munkanapon, illetve a fogorvosi ellátás biztosításának utolsó napját követı munkanapon a 
tulajdonos rendelkezésére bocsátani. 

 
8.) E szerzıdésbıl származó jogvitás kérdések eldöntésére felek a Kecskeméti Városi Bíróság 
illetékességét kötik ki. 
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10.) Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdést csak írásban, kölcsönös egyetértés esetén 
módosíthatják. 

 
9.)  E szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló, 1959. évi 
IV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
egészségügyrıl szóló, 1997. évi CLIV. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok az 
irányadóak. 

 
10.) E szerzıdésbıl származó jogvitás kérdések eldöntésére felek a Kecskeméti Városi 
Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
 

A felek ezen szerzıdést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt 
helybenhagyólag aláírták. 

 
Lajosmizse, 2013.  ……………..      
 
 
 
 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata     FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Bt. 
(képviseli: Basky András polgármester)             (Képviseli: Hunyi Tamás István üzletvezetı)     
egészségügyi közszolgáltatásért felelıs szerv                    egészségügyi szolgáltató 
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1. melléklet körzet leírás 

2. melléklet leltár 
3. melléklet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. április 26-i ülésének 10. napirendi pontjában az Egészségház épületében az egészségügyi 
alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése tárgyú elıterjesztésébıl 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 
„………….. mindannyiunk közös érdeke – kiemelten figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevı 
betegek érdekeit-, hogy mindkét fél számára elfogadható, egységes elvek alapján, mindenki számára 
még átláthatóbb módon kerüljenek kiszámlázásra a költségek. Javaslataim a következık: 
 
I. Változatlanok maradnak a jelenlegi fenntartási költségtérítési számításának rendezı elvei. 

 
II.    
 

1.) A ténylegesen használt terület (rendelı, öltözı, nıvér állás tekintetében) a gázenergia, a 
villamos energia, a víz- és csatornadíj vonatkozásában a számlázás a tárgyévet megelızı év 
tényadatai alapján 12 havi egyenlı részletben történne. Az elszámolás a tárgyévet követı év 
március 31. napjáig valósulna meg a tényleges adatok alapján. Ez az egyes rendelık 
tekintetében kizárja az almérık által mutatott fogyasztás szerinti díj megállapítását. 

2.) A közös használatú helyiségek esetében minden egészségügyi szolgáltató egységesen 10 m2 
után fizetne fenntartási költségtérítést ugyancsak a tárgyévet megelızı év tényadatai alapján 
12 havi egyenlı részletben. Az elszámolás a tárgyévet követı év március 31. napjáig 
megtörténne a tényleges adatok alapján. Itt a gázenergia, a villamos energia, a víz- és 
csatornadíj költségein kívül a takarítással összefüggı költségek is kiszámlázásra kerülnek. 
(Jelenleg a ténylegesen használt terület az alapja a közös használatú helyiségek után fizetendı 
költségtérítésnek.) 

Amennyiben valamely szolgáltatás területén a fogyasztás területén jelentıs eltérés mutatkozik, 
úgy lehetıség van korrekció alkalmazására. 

 
Az Önkormányzat Intézményeinek Gazdasági Szervezete adatai alapján 2011. évben az Intézménynél 
- a gázfogyasztás díja      9.653.000.- Ft, 
- villamos energia fogyasztás díja                189.000.- Ft, 
- víz- és csatornadíj      1.062.000.- Ft  
   összesen:                10.904.000.- Ft 
  
A takarítással összefüggı személyi és dologi kiadások:    5.507.272.-Ft. 
 
Az adatok alapján egy 25,22 m2-es  

- A ténylegesen igénybevett terület után fizetendı fenntartási költségtérítés: 
10.904.000.- Ft : 1532,65 (teljes alapterület m2) : 12 hó = 593-Ft/m2/hó 
593- Ft/m2/hó X 25,22 m2 = 14.955.- Ft/hó 
 
- Közös használatú helyiségek esetében fizetendı fenntartási költségtérítés (a 

takarítással kapcsolatos költségeket is figyelembe véve):  
16.411.272.- Ft : 1532,65 (teljes alapterület m2) : 12 hó = 892- Ft/m2/hó 
892.- Ft/m2/hó X 10 m2 = 8.920.-Ft/hó. 
Mindösszesen 23.875.-Ft/hó fenntartási költségtérítést kell fizetnie annak, aki egy 
effektíve 25,22 m2-es területet használ. 
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A 13.380.-Ft/hó összegő költség minden alapellátásban dolgozó orvost terheli, fenti számítási móddal 
pedig kiszámolható a ténylegesen használt területre esı költség. Az elszámolás a tárgyévet követı év 
március 31. napjáig történik a tárgyév tényadatai alapján. 
E számítási mód alapján az egészségügyi szolgáltatók által fizetendı fenntartási költségek elemeit és 
számításának rendezı elveit az elıterjesztés 3. melléklete részletezi. 
 
III.   

Ebben az esetben is a II. javaslat képezi a számítás alapját, azzal, hogy tárgyév január 1-
tıl a tárgyévre várható emelkedésekkel növelt összeggel számolunk. 2012. esetében január 
1-tıl a közüzemi díjak megemelkednek a 2%-os Áfa emelkedéssel járó többletköltséggel, 
valamint a KSH által közreadott gazdasági mutató alapján várható 3,9%-os fogyasztói 
árindex emelkedéssel. A bérköltségek esetében 7,6%-os emelkedéssel számolunk. Az így 
kapott összeg 1 hónapra esı összege a fizetendı fenntartási költségtérítés. Az elszámolás 
ebben az esetben is a tárgyévet követı év március 31. napjáig történik a tárgyév tényadatai 
alapján. ……………..” 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 

Kmf. 
 
 

Basky András  sk.     Kutasiné Nagy Katalin sk. 
  polgármester       jegyzı 
 
 
A kivonat hiteles: 
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Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselı-testület 2012. április 26-i  ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 
63/2012. (IV.26) ÖH. 
Az Egészségház épületében az egészségügyi alapellátásban  
dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése 
 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés III. pontja  szerint 
határozza meg az Egészségház épületében és az egészségügyi alapellátásban tevékenységüket 
területi ellátási kötelezettséggel folytató egészségügyi szolgáltatók által fizetendı fenntartási 
költségeket. 

 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1.) pontban meghatározottaknak, valamint a jogszabályi változásoknak megfelelıen a 
szerzıdés aláírásának napjával kezdeményezze egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi 
feladat-ellátási szerzıdések módosítását. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. április 26. 
 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 

Kmf. 
 
Basky András  s.k.      Kutasiné Nagy Katalin sk. 
    polgármester                      jegyzı  
 
 
A kivonat hiteles: 
 
 
 
 
 
 


