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ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

a csökmői fogászati alapellátás biztosítása feladat-ellátási szerződéssel 
 
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 
 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1. számú melléklet: határozati javaslat, 2. sz. melléklet: előszerződés tervezet 
 
Jogszabályi háttér: 
 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről 
szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 
 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 

 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXIII. törvény 

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

 
 

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény  
 

- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Korm. rendelet 

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

EüM. rendelet 
 

 
 
A csökmői fogászati praxis betöltetlen.  2021. január 1. napjától Dr. Török Kitti fogorvos látja el a 
helyettesítést 11 órában megbízási szerződéssel. 
2020. nyarán Dr. Török Kitti benyújtott egy szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben 
2020. végén a szakvizsgát teljesíti és lehetőség lesz rá a fogorvosi letelepedési pályázat igénybevételével 
a feladat-ellátási szerződést szeretne kötni az önkormányzattal. A Képviselő-testület a 44/2020. (VI.25.) 
önkormányzati határozatában támogatta ezt a szándékot. 
2021. január 5-én Dr. Török Kitti fogorvos kérelmet nyújtott be, melyben előadta, hogy pályázatot 
kíván benyújtani a 2021. évi Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázati kiírásra. Ennek 
benyújtásához szükséges volt az önkormányzat szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó 
személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 6 éves időtartamra feladat-
ellátási szerződést köt. Összhangban a Képviselő-testület által meghozott 44/2020. (VI.25.) 
önkormányzati határozattal, a 2/2021. (I.8.) önkormányzati határozatban kifejeztük azon szándékunkat, 
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hogy Dr. Török Kitti fogorvos személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval 
legalább 6 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést kötünk.  
 
Doktornő a mai napon tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy pályázata eredményesnek bizonyult, a 
praxisengedély megszerzéséhez azonban szükséges a fogorvosi feladat-ellátáshoz kapcsolódó 
előszerződés benyújtása. 
 
Az előszerződést mellékletben foglat tartalommal az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg. 
Amennyiben az előszerződésben foglalt feltételek teljesülnek, vagyis Dr. Török Kitti személyes 
közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató a Csökmő vegyes fogászati körzetre vonatkozó 
praxis engedély megszerzését és a működési engedélyezési eljárás megindulását igazolja, sor kerül a 
feladat-ellátási szerződés megkötésére. 
 
Ennek megfelelően a következő határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
 
Csökmő, 2021. március 24. 
        /:Nagy Tibor sk.:/  
            polgármester 
 
 
 
1. számú melléklet az előterjesztéshez:  

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  
…./2021. (III….) határozata 

 
fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő döntést hoztam: 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata a Csökmő vegyes fogászati körzetre vonatkozó alapellátást 

feladat-ellátási szerződés megkötésével kívánja biztosítani. 

Dr. Török Kitti egyéni vállalkozó, fogorvosi alapellátást nyújtó orvos (működési nyilvántartási 

száma: 83409, adószáma: 56794715-1-29) személyes közreműködésével működő egészségügyi 

szolgáltatóval feladat-ellátási előszerződést köt. 

Az előszerződésben foglalt feltételek – az egészségügyi szolgáltatónak a Csökmő vegyes fogászati 

körzetre vonatkozó praxis engedély megszerzése és a működési engedélyezési eljárás 

megindulásának igazolása - teljesülését követően a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 

feladat-ellátási szerződést határozatlan időre, de minimum 6 év időtartamra megkötik. 

Az előszerződést és a feladat-ellátási szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester köti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 



2. számú melléklet az előterjesztéshez: 
 

Ikt. szám: PH/         /2021. 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS 

FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 

 

amely létrejött egy részről 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata (székhely: 4145 Csökmő, Kossuth utca 109., képviseli: 

Nagy Tibor polgármester), mint egészségügyi alapellátásra kötelezett megbízó (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 

másrészről 

Dr. Török Kitti (szül.hely, idő: Berettyóújfalu, 1992. május 2. anyja neve: Gyenge Ilona) egyéni 

vállalkozó, fogorvosi alapellátást nyújtó orvos (működési nyilvántartási száma: 83409, adószáma: 

56794715-1-29, címe: 4145 Csökmő Deák Ferenc utca 23.) (a továbbiakban Egészségügyi 

Szolgáltató) (a továbbiakban együttesen: Felek) között,  

figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXIII. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontban meghatározott kötelező alapfeladatra, valamint a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Korm. rendelet, az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben foglaltak figyelembe vételével az 

alábbiak szerint: 

1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 4145 Csökmő, Kossuth u. 

103. szám alatti telephelyen, a 09 0096011 ÁNTSZ azonosítószámú szakmai szervezeti 

egységben vegyes (felnőtt és gyermek) fogászati alapellátás biztosítására vonatkozó, az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B §-a szerinti feladat-ellátási 

szerződés megkötése. 

 

2.  A Felek rögzítik, hogy abban az esetben jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási 

szerződést kötni, amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató a Csökmő vegyes fogászati 

körzetre vonatkozó praxis engedély megszerzését és a működési engedélyezési eljárás 

megindulását igazolja. 

 

3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2. pontban rögzített feltételek teljesülését 

követően a feladat-ellátási szerződést határozatlan időre, de minimum 6 év időtartamra 

megkötik. 

 

4. Az Egészségügyi Szolgáltató területi ellátási kötelezettségét a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól teljesíti. 

 

5. A Felek rögzítik, hogy Dr. Török Kitti rendelési ideje legalább heti 21 óra, a heti rendelési 

idő megoszlása:  

 

Hétfő: 12.00-18.00 

Kedd: 8.00-13.00 

Szerda: 13.00-18.00 

Csütörtök: 8.00-13.00 

 

A Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás 



részletes feltételeit. 

 

6. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. Felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73 § (3) 

bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá jelen előszerződésben előírt feltételek 

hiánya esetén. 

 

7. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2021. június 30. napjáig hatályos, de hatályát veszti, 

ha a Felek feladat-ellátási szerződést kötnek. A feladat-ellátási szerződés legkorábbi 

hatályba lépésének napja 2021. június 1. napja. 

 

 

Jelen előszerződést a Felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

 

Jelen előszerződés 4 példányban készült, annak aláírására a …/2021. (III…..) önkormányzati 

határozat hatalmazza fel a polgármestert. 

 

Csökmő, 2021. március …. 

 

 

 

 

Nagy Tibor                                                                                     Dr. Török Kitti 

polgármester                                                                                         fogorvos 

 

 

 

 

 

 
 


