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2013. október 31-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült 
jegyz könyvb l 

 
Tárgy: Javaslat döntéshozatalra az Egészségház működtetésével 

összefügg  feladatokról, valamint az orvosok feladat-ellátási 
szerz désének módosításáról  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képvisel testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
271/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete az egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében 2013. szeptember 1. napjától szerz dést köt 
LEGE ARTIS DENT FOGÁSZATI RENDEL  BETÉTI TÁRSASÁG 
(Székhelye: 2011 Budakalász, Liget u. 35., cégjegyzékszáma: 13-06-031833; 
adószáma: 20180173-1-13) képviseletében DR. SZLOVÁK IDA fogorvossal 
a Budakalász Város közigazgatási területén lév  2Ő/2002.(XII.18.) sz. 
önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében körülírt 1. sz. fogorvosi körzet 
fogászati alap- és iskolafogászati ellátásra. A Képvisel -testület 
felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képez  feladat-ellátási 
szerz dés aláírására. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 

k.m.f. 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyz  

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
 
 



ikt.szám: 270/    2013 

Feladat-ellátási szerz dés 
 

amely létrejött BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 
Budakalász, Pet fi tér 1.) képviseletében ROGÁN LÁSZLÓ polgármester, valamint 

 
LEGE ARTIS DENT FOGÁSZATI RENDEL  BETÉTI TÁRSASÁG 

(Székhelye: 2011 Budakalász, Liget u. 35., cégjegyzékszáma: 13-06-031833; adószáma: 
20180173-1-13) képviseletében DR. SZLOVÁK IDA fogorvos között a mai napon az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. Budakalász Város Önkormányzata megbízza a Lege Artis Dent Bt. képviseletében dr. 

Szlovák Ida fogorvost, hogy 2013. szeptember 1. napjától határozatlan id re - 
minimum öt naptári évre - Budakalászon a fogászati alapellátási és iskolafogászati 
teend ket ellássa. 

2. A fogorvos a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 
1. sz. fogorvosi körzetben a fogászati alapellátási és iskolafogászati teend ket (az 
önálló orvosi tevékenységr l szóló 2000. évi II. törvény (Öotv) és a Ő/2000.(II.2ő.) 
EüM rendelet alapján) vállalkozás keretében ellátja.   

I. A területi ellátási kötelezettség keretében ellátandó feladatok: 
 
3. Fogorvos a fogászati alapellátást területi ellátási kötelezettséggel az Önkormányzat 

24/2002.(XII.18.) sz. rendeletének III. sz. mellékletében a közterületek 
megnevezésével körülírt 1. sz. fogorvosi körzetben végzi heti 30 óra rendelési id  
biztosításával, az alábbiak szerint:  

 
Hétf  14.00 – 20.00 
Kedd  08.00 – 14.00 

Szerda 08.00 – 14.00 
Csütörtök 14.00 – 20.00 

Péntek  páros héten                   08.00 – 14.00 
páratlan héten              14.00 – 20.00 

 
4. A fogorvos a napi rendelés els  két óráját akut betegellátásra fordítja.  

 
5. A fogorvos köteles ellátni a hatályos jogszabályokban foglalt fogorvosi feladatokat, a 

rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy 
krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást 
lassító állapotromláshoz vezethet.  

 
II. Az Önkormányzat kötelezettségei a rendel épülettel kapcsolatban 
 
6.  A fogorvosi tevékenység folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat jelen 

szerz dés megkötésével egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011 
Budakalász, Klisovác u. 6. sz. alatt található Egészségházban fogorvosi rendel t 
üzemeltet, amelyben külön rendel  helyiséget biztosít a fogorvosok részére. A rendel  
épület használatával összefügg  egyes kérdésekr l az Önkormányzat tulajdonát 
képez  Kaláz Kft., mint a létesítmény működtetéséért felel s szerv és a feladatot 
ellátó fogorvos külön szerz dést kötnek.   
 



7.  Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2012-2013. évben újonnan megépített és 2013. 
szeptember 1. napjától használatba átadott létesítmény - Egészségház - épületét 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.  
 

8.  A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén a települési 
Önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni a fogorvos által a finanszírozása keretében kapott egy éves 
összeget. 

 
III. A fogorvos kötelezettségei az ellátással, a működéssel, a rendel épülettel és a 
működéshez szükséges tárgyi eszközökkel kapcsolatban 
 
9. A fogorvos az átengedett helyiségeket – jelen állapotában – kizárólag rendeltetésének 

megfelel en, a szerz désben foglalt feladatra használhatja. A rendel  más célra 
történ  hasznosítására a működtet  engedélyével jogosult.  
 

10.  A fogorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép, eszköz, 
műszer, személyi számítógép működ képes rendelkezésre állásáról, javításáról, 
karbantartásáról. 
 

11.  A fogorvos saját költségére köteles gondoskodni a gyógyszer, vegyszer, kötszer, 
praxisbiztosítás, nyomtatvány, szakmai anyagok, munkaruha és véd ruha 
beszerzésér l, valamint a vele együtt dolgozó egészségügyi szakdolgozók, írnokok 
finanszírozásáról. 
 

12.  A fogorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók, 
amelyek betartásáért a fogorvos kötelezettséget vállal.  
 

13.  A fogorvos kijelenti, hogy a fogászati tevékenység folytatásához el írt jogszabályi – 
szakmai, alkalmassági, stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felel sség-biztosítással 
rendelkezik. A fogorvos köteles a felel sségbiztosítást jelen szerz dés id tartama alatt 
fenntartani, annak költsége t terheli. 
 

14.  A fogorvos tevékenységét az általa alkalmazott ápoló vagy szakasszisztens 
igénybevételével végzi. A fogorvos saját költségén gondoskodik a praxisban dolgozók 
feladatainak ellátásához jogszabályban el írt képzésér l és vállalja a jogszabályban 
el írt továbbképzésben való részvételüket.  
 

15. Lege Artis Dent Bt. képviseletében dr. Szlovák Ida fogorvos vállalja, hogy a 
szerz dés id tartama alatt mindvégig a vállalkozás beltagja marad és területi ellátási 
kötelezettségét személyesen teljesíti, a helyettesítés esetét kivéve.  
 

16.  A fogorvos jogosult ellátni külön térítés ellenében olyan személyeket is, akik az 
ellátás költségeit maguk fizetik, mivel a megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
ellátásukat nem fizeti, biztosítással nem rendelkeznek, vagy a beavatkozás nem 
szerepel az Egészségügyi Pénztár által finanszírozott beavatkozások 
nomenklatúrájában, vagy saját maguk kívánják fizetni az ellátás anyag- és 
munkadíját. 

 
17.  A fogorvos vállalja, hogy a 1. számú körzetben fogorvosi ellátásra jogosult 

valamennyi fogászati beteget magas színvonalon, a jogszabályokban rögzített 
feltételek mellett ellátja, és a szűr vizsgálatokat az egészséges jogosultak részére 



ugyanilyen módon és színvonalon teljesíti. A fogorvos biztosítja valamennyi 
egészségügyi ellátásra jogosult részére a kezeléshez szükséges feltételeket.  

 
18.  Az iskolafogászati ellátással kapcsolatos szabályokat a hatályos jogszabályok és az 

iskolákat fenntartó Szentendrei Tankerülettel kötött megállapodás alapján látja el. 
 

19. A fogorvos az Egészségházat érint  karbantartási munkálatok felmerülése esetén az 
üzemeltet t tájékoztatni köteles. 

 
IV. Helyettesítés rendje 
 
20.  A fogorvos az éves tervezett szabadságáról minden év március 1-ig írásban (e-mail) 

tájékoztatni köteles az Önkormányzatot.  
 

21. A háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen bekövetkezett 
távolmaradásáról (szabadság, betegszabadság) tájékoztatja az önkormányzatot, azok 
tudomására jutásától számított 24 órán belül. 
 

22. A fogorvos távollétének (tartós, vagy id szakos) helyettesítésér l maga gondoskodik.  
A helyettesít  orvos személyét illet en az Önkormányzatot tájékoztatni köteles. A 
fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre a 
jogszabályokban el írt személyi, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. 
 

23.  A fogorvos jelen szerz dés I. részében foglalt „A területi ellátási kötelezettség 
keretében ellátandó feladatok” helyettesítésér l a 6. pontban meghatározott 2011 
Budakalász, Klisovác u. 6. sz. alatti Egészségház rendel  helyiségében köteles 
gondoskodni.   
 

24. Az Önkormányzat vállalja, hogy a fogorvos tervezett és váratlanul bekövetkezett 
helyettesítéseir l a lakosok kiszolgálása érdekében a település honlapján és újságján 
keresztül tájékoztatást nyújt. Erre vonatkozóan a fogorvos az Önkormányzat által 
megnevezett munkatársának írásban (e-mailen) információt szolgáltat. 

 
V. Fenntartó felé történ  beszámolási kötelezettség rendje 
 
25. A fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy évente egyszer, az Önkormányzattal el re 

egyeztetett id pontban a fogorvosi ellátás tapasztalatairól a Képvisel -testületnek 
írásban tájékoztatást nyújt. 

 
VI. A szerz dés megszűnése 
 

26.  A fogorvosi tevékenység ellátását szolgáló jelen szerz dés megszűnik: 
- közös megegyezéssel, 
- ha az Egészségbiztosítási Pénztár a feladat ellátását egyébként vállaló fogorvossal 

bármilyen oknál fogva nem köt szerz dést, 
- ha a fogorvos a jelen szerz désben foglalt kötelezettségeit neki felróhatóan, 

súlyosan megszegi (a szakmai, etikai kötelezettségszegést a Pest Megyei 
Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézet, illetve a Magyar Orvosi Kamara 
állapíthatja meg),  

- a fogorvos felmondásával (6 hónap), 
- az Önkormányzat felmondásával (6 hónap), 



- az Önkormányzatot megilleti a szerz dés azonnali hatályú felmondásának joga, ha 
a fogorvos jelen szerz désben foglalt feladat-ellátási kötelezettségét súlyosan 
megszegi.  

 
VII. A szerz dés módosítása 
 
27.  A fogorvosi körzetekr l szóló 2Ő/2002.(XII.18.). sz. Kpvt. rendeletben foglalt 

körzethatárok, illetve a körzetekhez tartozó közterületek módosítása esetére az 
Önkormányzat fenntartja a jogot a jelen szerz désben meghatározott körzetnek a 
fogorvosokkal történt egyeztetést követ  módosítására. 
 

28.  Felek jelen szerz dést közös megegyezéssel módosíthatják. 
 

29. Jelen szerz dés aláírásával a Felek között a feladat-ellátásra vonatkozóan korábban 
létesített szerz dések hatályát vesztik. A felek kijelentik, hogy azokból fakadóan 
egymással szemben a korábbi feladat-ellátási szerz désben foglalt 10% üzemeltetési 
(közüzemi) díjfizetésre vonatkozó követelésük nincsen. 

 
 
VIII. A vitás kérdések rendezése 
 
30.  Szerz d  felek vállalják, hogy jelen szerz désb l ered  egyes vitás kérdéseiket 

els sorban peren kívül, tárgyalások útján rendezik. A vitás kérdések rendezése 
érdekében folytatott egyeztetések eredménytelensége esetén a felek a Szentendrei 
Városi Bírósághoz fordulhatnak keresettel. 
 

31. A jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

32. Jelen szerz désben foglaltakat felek annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyez t, jóváhagyólag aláírják. 
 

33. Jelen szerz désben foglaltakat 2013. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Budakalász, 2013. november 5. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Szlovák Ida 
fogorvos 

  
 

A szerz dést szerkesztette:    Villám Zsuzsanna  
A szerz dés jogi szempontból megfelel : Dr. Papp Judit aljegyz  
A költségvetési keret rendelkezésre áll, a szerz dést ellenjegyzem:  

Balsai Judit pénzügyi osztályvezet  2013.. …… 
A szerz dés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik: Dr. Udvarhelyi István 

irodavezet  
A szerz dés készült ő példányban. (Önkormányzat 1-3. példány, Fogorvos 4-5. példány) 
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