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Ügyiratszám: 1019/9/2016       3. számú előterjesztés 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  

2016. június 16-án tartandó ülésére  

a IV. sz. fogászati vegyes körzet ellátásáról 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Társulás 2015. november 3-án határozott idejű, 2016. május 31-ig szóló szerződést kötött a IV. 

számú fogászati vegyes körzet helyettesítés keretében történő ellátására a Kutasi Dent Bt-vel. Az 

ellátás folytonosságának biztosítása érdekében a feladatellátási szerződés módosítása szükséges. A 

szerződést 2016. november 30-ig javasolt meghosszabbítani. 

 

2016. november 30-át követően a körzet tartósan betöltetlen körzetté alakul át, mely esetben az 

alapfinanszírozás 60%-ra lesz jogosult a szolgáltató. A finanszírozás jelentős mértékű csökkenése 

miatt a körzetek átszervezése válik szükségessé.  

 

 

 

Határozati javaslat 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a IV. sz. fogászati vegyes körzet 

ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozza: 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a IV. sz. fogászati vegyes körzet 

helyettesítéssel történő ellátásához szükséges feladatellátási szerződés előterjesztéshez 

mellékelt formában történő aláírására.  

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: azonnal 

 

Marcali, 2016. június 9. 

 

Dr. Sütő László s.k. 

elnök 
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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amely létrejött egyrészről: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (8700 Marcali, Rákóczi 

u. 11., képviselő: dr. Sütő László polgármester, elnök), mint Megbízó 

 

másrészről a Kutasi Dent Fogorvosi Betéti Társaság (székhelye: 8700 Marcali, Kupa u. 8., 

cégjegyzék száma: 14-06-303192, képviselője: Dr. Kutasi Judit Katalin), mint Megbízott  

között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az egészségügyi alapellátási 

körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI.14.) önkormányzati rendelete 8. számú 

mellékletében meghatározott (a továbbiakban: IV. számú fogászati körzet) fogorvosi ellátási 

körzet, települések ellátására köt feladat ellátási szerződést. A körzet ellátására a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulás kért engedélyt a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali 

Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetétől. A körzet működtetésére helyettesítés 

keretében kerül sor, mely tevékenységet Megbízott látja el az alábbi feltételekkel: 

 

1. MEGBÍZÓ 2016. június 1. napjától fentiek alapján határozott időre 2016. november 30-ig 

megbízza MEGBÍZOTTAT területi ellátási kötelezettséggel a IV. számú fogászati vegyes 

körzet fogorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásával akként, hogy a IV. számú 

fogászati körzetben személyes közreműködő: dr Kutasi Judit Katalin fogszakorvos. 

 

2. Jelen szerződés 1. pontjában foglaltak érdekében a Megbízó az alábbiakat biztosítja: 

 

2.1. A Marcali Városi Önkormányzat hozzájárul, hogy a tulajdonát képező, 

Marcali, Rákóczi u. 6-10. fsz. 3. (Marcali belterület 1621/2/A/3 hrsz, volt Erste 

Bank) alatti ingatlanban található helyiségek közül a I. számú fogászati 

körzetet ellátó megbízott számára a DNY- i orvosi rendelőt, a röntgen, váró- és 

szociális helyiségeket a fogorvosi tevékenység végzése céljából a IV. számú 

fogászati körzet helyettesítéssel történő ellátására, térítésmentesen használatba 

adja a szerződés fennállásáig a jelen szerződés 1. számú mellékletében 

meghatározott berendezésekkel. 

 

2.2. Az önkormányzat a 2.1. pontban körülírt helyiséget rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban adja át és ezt a szerződés hatálya alatt 

biztosítja, illetve elvégzi a szükséges felújítási munkálatokat. Felújításon jelen 

szerződés esetében az ingatlan egészére, egy vagy több főszerkezetére 

kiterjedő, időszakonként szükségessé váló, olyan javítási- szerelési 

munkálatokat kell érteni, amelyek az eredeti műszaki állapotot visszaállítják, 

illetőleg az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, 

berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik.  

 

 

3. Jelen szerződés 1. pontjában foglaltak érdekében a Megbízott az alábbiakat biztosítja: 

 

3.1. Kijelenti, hogy a IV. számú fogászati vegyes körzet működési területén a 

mindenkori hatályos jogszabályoknak, szakmai szabályoknak és előírásoknak 

megfelelően a fogorvosi feladatokat egészségügyi vállalkozás keretében, jelen 
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megállapodás 1. pontjában részletezettek szerinti személyes ellátásra kötelezettel 

ellátja. 

 

 

3.2.  Kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek 

megfelel.  

 

3.3. A rendelkezésére álló, saját tulajdonát képező és az általa használt fogorvosi 

minimumfeltétek között felsorolt eszközöket a körzet működéséhez biztosítja. 

 

3.4. A lakossági ellátási érdeket figyelembe véve, általa megállapított – a jelen 

szerződés 3.14. pontjában meghatározottak szerinti időben-, de az önkormányzattal 

mindenkor előzetesen egyeztetett rendelési idő szerint heti 4 alkalommal 

mindösszesen legalább 15 órát rendel, melynek megváltoztatását is köteles 

előzetesen az önkormányzattal egyeztetni. A rendelési idő megváltoztatásával 

egyidejűleg kéri az illetékes egészségügyi hatóságnál a működési engedélye 

módosítását. 

 

3.5. Tudomásul veszi és elfogadja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) területileg illetékes szervezetének szakmai 

irányítását. 

 

3.6. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból adódó kötelezettségeit. 

 

3.7. A helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő fogorvos útján, saját 

költségén maga gondoskodik.  

 

3.8. Az 1. pontban körülírt fogorvosi teendők – területi ellátási kötelezettséggel 

történő – ellátására másik fogorvossal nem köt szerződést, ez azonban nem érinti 

azt a jogosultságát, hogy rezidenst alkalmazzon. 

 

3.9. A 2.1. pontban meghatározott rendelő helyiségek felújításnak nem minősülő 

karbantartási munkálatait önállóan elvégezteti. Karbantartási munkának minősül 

jelen szerződés vonatkozásában az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának biztosítása érdekében szükséges, megelőző, de felújításnak 

nem minősülő javítási munkák elvégzése.    

 

3.10. A 2.1. pontban foglaltak figyelembevételével gondoskodik a IV. körzet 

helyettesítéssel történő ellátásához a tevékenysége végzéséhez külön 

jogszabályban meghatározott szakmai minimum feltételek közé tartozó gép-

műszer, berendezés, valamint a távoli-hálózati hozzáférésre alkalmas személyi 

számítógép és a kulturált befogadást szolgáló berendezési tárgyak pótlásáról, az 

eszközök működőképes rendelkezésére állásáról. 

 

3.11. Megbízott a működés megkezdésétől gondoskodik a munkavégzéshez 

szükséges gyógyszerek, papír, különböző munkavégzéshez szükséges 

nyomtatványok, bélyegzők, a nyomtatók működéséhez szükséges patronok 

beszerzéséről, valamint a veszélyes hulladék elszállítására, illetve az eszközök 

sterilizálására vonatkozó szerződés megkötéséről, költségének viseléséről. 
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3.12. Az ellátási területéhez tartozó önkormányzatok által tervezett időpontban a 

képviselő- testületet vagy annak illetékes bizottságát, illetve a polgármestert 

munkájáról, a fogorvosi ellátás tapasztalatairól írásban vagy szóban tájékoztatja. 

 

3.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott az alábbi időpontokban végzi 

rendelését a 8700 Marcali, Rákóczi utca 6-10. fsz. 3. szám alatti rendelőben: 

 

 

Fogászati ellátás: 

 Hétfő 7.00-13.00   

 Kedd 17.00-19.00 

 Szerda 13.00-15.00 

 Csütörtök 13.00-15.00 

 Csütörtök 15.00-18.00 (iskolafogászat) 

 

 

4. A Megbízó anyagi lehetőségeinek megfelelően támogatja a területi ellátási kötelezettséget 

vállaló Megbízott fogorvosi munkáját, ezért részére a 2.1. pontban megjelölt rendelő és 

egyéb helyiségeket a birtokbavételkor fogorvosi tevékenység végzése céljából 

rendelkezésre bocsátja a megbízási szerződés fennállásáig. Ezek használata az 

önkormányzat eltérő döntéséig térítésmentes, de a 2.1. pontban megjelölt rendelők és 

egyéb helyiségek fenntartásával kapcsolatos költségek a Megbízottat terhelik. 

 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó köt finanszírozási szerződést az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral.  

 

6. Megbízó az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozás teljes 

összegét Megbízott számára az OEP teljesítését követő 5 napon belül átutalással átadja. 

 

7. Jelen szerződés hatálya alatt a Rendeletben foglalt személyi feltételeknek megfelelő 

szakdolgozót a Megbízott biztosítja. 

 

8. Az önálló háziorvosi tevékenység végzéséhez a működtetési jog megszerzése, valamint a 

Magyar Orvosi Kamara által kiadott működtetési engedély szükséges. Vállalkozó a 

fogorvosi feladatokat-figyelemmel a 3.7. és 3.8. pontokban foglaltakra- az általa 

alkalmazott személyek közreműködésével látja el.  

 

9. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott tudomással bír arról, miszerint a 2.1. pontban 

megjelölt ingatlanra a Megbízó biztosítással rendelkezik, amely azonban nem terjed ki az 

ingatlanban lévő ingóságokra. 

 

10. A IV. sz. fogászati vegyes körzetben végzett tevékenységre Megbízó köt 

felelősségbiztosítást, mely kiterjed a Megbízott nevében eljáró személyes közreműködőre 

és az általa alkalmazott szakdolgozóra. 

 

11. A szerződő felek tudatosan törekednek arra, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás 

kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. 
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12. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó egészségügyi 

szolgáltató tevékenység végzésével összefüggésben harmadik személynek felmerülő 

kártérítési vagy kártalanítási igénye csak a Megbízottal szemben érvényesíthető. 

 

13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

14. Megbízó és Megbízott rögzítik, hogy jelen szerződés felmondására a 2000. évi II. törvény 

2/B. § (3) bekezdésében meghatározottak az irányadóak, továbbá a szerződés 

megszüntethető közös megegyezéssel. 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás után, jóváhagyólag aláírták. 

 

Marcali, 2016. június 9. 

 

 

 

 

……………………………………..    …………………………………… 

       Kutasi Dent Fogorvosi Betéti Társaság                Dr. Sütő László 

            Dr Kutasi Judit Katalin         

                     fogorvos                     elnök 
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