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ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 
 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1. számú melléklet: határozati javaslat, 2. sz. melléklet: feladat-ellátási szerződés tervezet 
3. sz. melléklet: praxisengedély, 4. sz. melléklet: kérelem 
 
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. A doktornő részére az Országos Kórházi 
Főigazgatóság OKFŐ/26013-5/2021. ikt. számú határozatával 2021. június 1. napjától praxisengedélyt 
adott betöltés jogcímén a 090096011 azonosító számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
Csökmő vegyes fogászati körzetére fogorvosi tevékenység végzésére a 4145 Csökmő, Kossuth u. 103. 
szám alatti rendelőben. 
 
Dr. Török Kitti a 2021. április 20-án megkötött feladat-ellátási előszerződés alapján kérelmezi a végleges 
feladatellátás szerződés megkötését legalább 6 éves időtartamra. A feladat-ellátási szerződést Újiráz 
Községi Önkormányzattal közösen kötjük a Csökmő-Újiráz fogorvosi körzetre vonatkozóan. 
 
Ennek megfelelően a következő határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
Csökmő, 2021. május 5. 
        /:Nagy Tibor sk.:/  
            polgármester 
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1. számú melléklet az előterjesztéshez:  

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  
…./2021. (V….) 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 kötött. Az előszerződésben foglalt feltételek teljesültek, 

ezért a felek a feladat-ellátási szerződést 6 év időtartamra megkötik. 

A feladat-ellátási szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester köti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. számú melléklet az előterjesztéshez: 



 

Feladat-ellátási szerződés fogorvosi alapellátás biztosítására 

amely létrejött egy részről 

 

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

Nagy Tibor polgármester), valamint  

 

Újiráz Községi Önkormányzat (székhely: 4146 Újiráz, Szabadság tér 1., képviseli: Furák Károly 

polgármester)  

 

mint egészségügyi alapellátásra kötelezett megbízók, (a továbbiakban együttesen: Megbízó 

Önkormányzatok) 

 

 

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 szerint - területi ellátási 

kötelezettség vállalása mellett végzendő fogorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében - az 

alábbiak szerint kívánják feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretében 

rögzíteni: 

 

I. A Szerződés tárgya 

 

1.  Megbízó Önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatuk körében, az 

egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében szerződést kötnek a Csökmő-Újiráz fogorvosi 

körzetben vegyes (felnőtt és gyermek) fogászati alapellátás feladatainak ellátására az Egészségügyi 

Szolgáltatóval. 

2. A Csökmő-Újiráz fogorvosi körzet telephelye a Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

tulajdonában álló 4145 Csökmő Kossuth u. 103. szám (296/2 hrsz.) alatti ingatlan. 

3. Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1.§ (1) 

bekezdés b) pontjában foglaltakra utalva területi ellátási kötelezettséget vállalva biztosítja a 

fogászati alapellátás feladatainak ellátását.  

4. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó  

személyeket. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá forduló 

személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az 

egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.  



5. Az Egészségügyi Szolgáltató az 1.) pontban meghatározott szolgáltatás ellátásához szükséges 

fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) kötött 

finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja és a Szerződés aláírásával 

nyilatkozik, hogy Megbízó Önkormányzatok részéről más forrásra nem tart igényt. A 

finanszírozási szerződés megkötéséhez a Megbízó Önkormányzatok jelen feladat-ellátási 

Szerződés aláírásával hozzájárulnak azzal, hogy a feladat-ellátás teljesítése másra át nem 

ruházható, az Egészségügyi Szolgáltatót személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli. 

 

II. A Szerződés hatálya 

6. A Felek jelen Szerződést 2021. június 1. napjától 6 év határozott időtartamra kötik, de a Felek 

közös megegyezése alapján meghosszabbítható. 

 

III. A fogorvosi ellátás hatósági és szakmai alkalmassági feltételei 

7. Egészségügyi Szolgáltató köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által 

kiadott praxisengedélyt egy példányban 1. számú mellékletként a Szerződéshez csatolni.  

8. Egészségügyi Szolgáltató köteles a feladatai ellátásához szükséges működési engedélyt a 

Szerződés hatályba lépéséig megszerezni és a Megbízó Önkormányzatok részére megküldeni a 

Szerződés 2. számú mellékleteként történő csatolás céljából. 

9. Egészségügyi Szolgáltató köteles a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés másolatát 90 

napon belül a Megbízó Önkormányzatok részére megküldeni a Szerződés 3. számú 

mellékleteként történő csatolás céljából. 

10. A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző Egészségügyi Szolgáltató 

feladata. A fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv 

felügyelő szak-főorvosai látják el. 

 

IV. A Megbízó Önkormányzatok feladatköre, kötelezettségei 

11. Csökmő Nagyközség Önkormányzata, mint a 296/2 hrsz-ú, a természetben 4145 Csökmő, 

Kossuth u. 103. szám alatt található ingatlan tulajdonosa a Szerződés hatályának időtartamára 

térítésmentesen Egészségügyi Szolgáltató használatába adja a 76 m2 alapterületű fogorvosi 

rendelőt a hozzá tartozó egyéb helyiségekkel, berendezési tárgyaival, felszereléseivel együtt. 

12. Csökmő Nagyközség Önkormányzata szavatolja, hogy harmadik személynek fenti helyiségekre 

vonatkozóan nincs olyan joga, amely Egészségügyi Szolgáltatót a használatban korlátozza, vagy 

megakadályozza. 

13. Csökmő Nagyközség Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Egészségügyi Szolgáltató a 11. 

pontban megnevezett önkormányzati tulajdonú ingatlant a Szerződés hatályának időtartama alatt 

székhelyként, telephelyként megjelölje. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a 

rendelkezésére bocsátott helyiségeket az Csökmő Nagyközség Önkormányzata hozzájárulása nélkül 

albérletbe nem adhatja, azt társaságba apportként nem viheti be, harmadik személynek használatra 

át nem engedheti, kivéve az átmeneti (különösen betegség, szabadság) helyettesítés esetét. 



14. Csökmő Nagyközség Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Egészségügyi Szolgáltató a 11. 

pontban megnevezett önkormányzati tulajdonú ingatlanban a Szerződésben meghatározott rendelési 

időn kívül magánbetegeit ellássa. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 

rendelési időben nem végez magánrendelést és nem folytat egyéb más tevékenységet. 

 

V. Egészségügyi Szolgáltató feladatköre, jogai, kötelezettségei  

15. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó Önkormányzatok 

egészségügyi alapellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül Újiráz község és 

Csökmő nagyközség lakosainak fogorvosi alapellátását folyamatosan, a jogszabályokban és az 

egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel a 

Szerződésben meghatározottak szerint nyújtja. 

16. Egészségügyi Szolgáltató személyes és folyamatos fogorvosi ellátást biztosít a fogorvosi 

rendelőben. Ezen túlmenően ellátja a külön jogszabályban előírt egyéb speciális feladatokat is. 

Egészségügyi Szolgáltató az ellátás rendjét a külön jogszabályban foglaltak szerint kialakítja, 

különös tekintettel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) sz. Kormány rendelet 22. § (6) 

bekezdésében foglaltakra, azaz az adott fogorvosi körzet területén lévő évente igazolt lakosságszám 

arányában a NEAK által évente megállapításra kerülő heti rendelési óraszámra. Egészségügyi 

Szolgáltató a napi/heti rendelési idő változása esetén haladéktalanul értesíti a lakosságot írásban a 

rendelőhelyiségben kihelyezett hirdetmény útján, valamint a Megbízó Önkormányzatokat. A 

Szerződés megkötésekor érvényes rendelési idő a Szerződés 4. számú mellékletében kerül 

közzétételre, melyek napi időpontjai évente eltérhetnek az igazolt lakosságszám arányában. 

Szerződő Felek ezen esetleges napi időpontváltozások esetén nem kívánják módosítani a Szerződés 

4. számú mellékletét. 

17. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a rendelőben jól látható hirdetményben tételesen 

felsorolni azokat a fogászati szolgáltatásokat, melyek a mindenkor hatályos egészségügyi 

szolgáltatások finanszírozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően a biztosítottak részére az 

alapellátás körében térítésmentesen vehetők igénybe, és azokat is – a díjak megjelölésével, - melyek 

térítéskötelesek. Amennyiben a térítésköteles fogorvosi beavatkozás díját jogszabály nem határozza 

meg, az Egészségügyi Szolgáltató a díjakat a szakmai irányelveknek megfelelően szabadon 

állapítja meg.  

18. Egészségügyi Szolgáltató köteles a magánrendelés idejét és a magánrendelés keretében végzett 

tevékenységek díjtételeit tartalmazó tájékoztató táblát a rendelő váróhelyiségében jól látható módon 

kifüggeszteni. 

19. Egészségügyi Szolgáltató külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítja a fogorvosi 

körzet működésének személyi és tárgyi feltételeit. A feladatok megfelelő ellátását asszisztens 

közreműködésével végzi, melynek költségeit kizárólag Egészségügyi Szolgáltató viseli. 

20. Egészségügyi Szolgáltató a fogorvos és asszisztens helyettesítéséről maga gondoskodik. 

Helyettesítését csak a működési engedélyében szereplő orvos láthatja el. A helyettesítésről, annak 

előrelátható időtartamáról a Megbízó Önkormányzatokat, az engedélyező egészségügyi 

szakhatóságot, valamint a rendelőben megfelelő helyen elhelyezett hirdetményen az érintett 

lakosságot haladéktalanul értesíteni szükséges. Amennyiben Egészségügyi Szolgáltató a fogorvos 

helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e tényről a Megbízó Önkormányzatokat és az 

engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, az ebből a körülményből keletkező károkért 



és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy működési körén kívül 

álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének. A helyettesítő fogorvos 

jogosult a helyettesítést saját rendelőjében, rendelési idejében ellátni a működési engedélye alapján. 

E tényről az illetékes fogorvos az érintett ellátási terület lakosságát előzetesen köteles írásban 

tájékoztatni a rendelőhelyiségben kihelyezett hirdetmény útján.  

21. Egészségügyi Szolgáltató köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek közegészségügyi-

járványügyi előírások szerinti takarításáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladékok 

elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról - a 

felmerülő költségek viselése mellett - gondoskodni. Mindezen felül Egészségügyi Szolgáltató 

köteles a rendelőhelyiség víz-, gáz-, és áramfogyasztási költségeit, a szemétszállítás és a nem 

közművel összegyűjtött szennyvízszállítás díját, valamint az internet használat díját közvetlenül 

megfizetni a közszolgáltatóknak. 

22. Csökmő Nagyközség Önkormányzata a feladat-ellátás átadásakor biztosítja a külön 

jogszabályban előírt minimum feltételeknek megfelelő felszereléseket és berendezéseket. 

Egészségügyi Szolgáltató viseli a Csökmő Nagyközség Önkormányzata által rendelkezésére 

bocsátott leltár szerinti felszerelési jegyzékben szereplő műszerek üzemeltetési költségeit. 

Egészségügyi Szolgáltató köteles saját pénzeszközeiből a rendelkezésére bocsátott felszerelési 

egységek, műszerek karbantartására, felújítására, pótlására oly szinten, hogy azok folyamatosan 

megfeleljenek a külön jogszabályban előírt minimumfeltételeknek. A műszereket, készülékeket 

köteles az általa ellátott lakosság érdekében térítésmentesen használni. A szerződő Felek 

megállapodnak abban, hogy a Szerződés hatályba lépésekor - a külön jogszabályban előírt 

minimum feltételeknek megfelelő - használatba adott és rendeltetésszerű használatra alkalmas 

orvosi rendelőhelyiségek állagáról, berendezési tárgyairól, felszerelési egységeiről, műszereiről 

jegyzőkönyv kerül felvételre, amely a Szerződés 5. számú mellékletét képezi. Egészségügyi 

Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetében a használatában lévő rendelőhelyiséget, annak 

berendezési tárgyait, felszereléseit hiánytalanul a leltár szerint eredeti állapotban, illetve természetes 

elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

rendelkezésére bocsátani.  

23. A Szerződés megszűnése esetén Egészségügyi Szolgáltató a tulajdonában álló ingóságokat, 

berendezési tárgyakat, felszerelési egységeket jogosult és köteles elszállítani. 

24. Egészségügyi Szolgáltató köteles a használatba vett rendelőhelyiséget és az ahhoz tartozó 

egyéb helyiségeket, berendezési tárgyakat, felszerelési egységeket rendeltetésszerűen használni, 

azok állagát óvni.  

25. Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni a fogorvosi körzet működtetése keretében 

foglalkoztatott munkatársainak helyettesítéséről, feladatai ellátásához szükséges és a hatályos 

jogszabályokban előírt oktatásáról, továbbképzéséről, továbbá köteles gondoskodni arról is, hogy 

foglalkoztatott munkatársai a jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkezzenek.  

26. Egészségügyi Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megbízó 

Önkormányzatokat, ha a fogorvosi körzet működtetése bármilyen módon és formában veszélybe 

kerül, annak érdekében, hogy a Megbízó Önkormányzatok megfelelő időben és formában a 

szolgáltatást továbbiakban biztosítani tudják.  

27. Egészségügyi Szolgáltató évente adatszolgáltatást végez a Megbízó Önkormányzatok részére, 

továbbá a feladatkörére előírt további nyilvántartások vezetését, adatszolgáltatási kötelezettségeit az 

adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályban meghatározottak szerint teljesíti.  



28. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató részére 

térítésmentesen használatba adott orvosi rendelőhelyiség és a hozzátartozó egyéb helyiségek 

vonatkozásában: 

28.1. Üzemeltetés: a rendeltetésszerű használathoz folyamatosan szükséges szolgáltatások 

ellátása, a közüzemi szolgáltatások díjának kifizetése. 

Az üzemeltetés az Egészségügyi Szolgáltató feladata. 

28.2. Karbantartás: a meglévő építmény, építményrész kármegelőzésére, kárelhárítására, 

javítására, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és 

üzembiztonságának megtartására irányuló építési-szerelési munka. 

A karbantartás az Egészségügyi Szolgáltató feladata. A kivitelező kiválasztása az 

Egészségügyi Szolgáltató saját nevében és jogán, saját költségére történik. 

28.3. Hibaelhárítás: azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan 

megszüntetése. 

Az Egészségügyi Szolgáltató a rendelőhelyiség és a hozzátartozó egyéb helyiségek bármely 

azonnali beavatkozást igénylő meghibásodása esetén viseli a munkálatok teljes költségét. A 

kivitelező kiválasztása az Egészségügyi Szolgáltató saját nevében és jogán, saját költségére 

történik. 

28.4. Felújítás: az ingatlan egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, 

időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási, építés-szerelési munkák végzése, 

amelyek az eredeti műszaki állapotot – megközelítőleg vagy teljesen – visszaállítják, 

illetőleg az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések 

kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik, ide nem értve az üzemeltetés, 

a karbantartás, illetve a hibaelhárítás fogalmát. 

A felújítás a tulajdonos, Csökmő Nagyközség Önkormányzatának feladata. A felújítási munkálatok 

megszervezéséről és végrehajtásáról a tulajdonos Csökmő Nagyközség Önkormányzata a 

szükségletek és tárgyévi költségvetése lehetőségeinek figyelembevételével gondoskodik.  

29. A Megbízó Önkormányzatok ellenőrizhetik a jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt 

kötelezettségek teljesítését. Ennek keretében az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésre bocsátják 

az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítják az iratokba való betekintést. 

 

VI. Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések 

30. Egészségügyi Szolgáltató a használatba kapott rendelőhelyiségben és a hozzátartozó egyéb 

helyiségekben bármilyen jellegű beruházást, átalakítási, felújítási és a rendes gazdálkodás körét 

meghaladó munkát kizárólag a tulajdonos Csökmő Nagyközség Önkormányzatának előzetes 

írásbeli engedélyével végezhet. A tulajdonos Csökmő Nagyközség Önkormányzatának engedélye 

nélkül végrehajtott beruházási, átalakítási, felújítási munkálatok esetében Egészségügyi Szolgáltató 

köteles az eredeti állapot helyreállítására, a felmerülő károk megtérítésére.  

31. A fogorvosi körzethez tartozó terület Megbízó Önkormányzatok általi egyoldalú módosítása 

miatt bekövetkezett Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a Megbízó Önkormányzatok 

kártalanítási kötelezettséggel tartoznak, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 

fogorvosi körzet NEAK általi finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 



32. A Megbízó Önkormányzatok az Egészségügyi Szolgáltató által a Szerződés alapján végzett 

tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem 

kötelezhetők, minden esetben az Egészségügyi Szolgáltató viseli tevékenysége anyagi 

következményeit. 

 

VII. A Szerződés megszűnése és megszüntetése  

33. A Szerződés hatálya megszűnik a 6. pontban megjelölt határozott idő elteltével, kivéve, ha 

annak lejárta előtt azt a Felek közös megegyezéssel meghosszabbítják. 

34. Felek a Szerződést a folyamatos szolgáltatás biztosításának figyelembevételével közös 

megegyezéssel bármikor módosíthatják. A Szerződés módosítását a Felek bármelyike írásban 

kezdeményezheti szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai 

jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb, bármelyik fél által lényegesnek ítélt 

körülmény megváltozása esetén. 

35. A Megbízó Önkormányzatok jogosultak a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha  

35.1. az Egészségügyi Szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 

írásbeli felszólítás ellenére a részére írásban biztosított 30 napos határidő elteltével sem 

teljesíti,  

35.2. az Egészségügyi Szolgáltató folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 

működésre vonatkozó előírásokat, 

35.3. az Egészségügyi Szolgáltató praxisjoga bármilyen okból megszűnik,  

35.4. az Egészségügyi Szolgáltató működési engedélye jogerősen visszavonásra kerül, 

35.5. az Egészségügyi Szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 

jogosultságát bármely okból elveszti. 

A Szerződés Megbízó Önkormányzatok általi azonnali hatályú felmondása esetén Egészségügyi 

Szolgáltató kártérítésre nem tarthat igényt. 

36. Egészségügyi Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megbízó 

Önkormányzatok a Szerződésbe ütköző súlyos kötelezettségszegést tanúsítanak: ilyen 

magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten 

megszegik, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatják. 

 

VIII. Záró rendelkezések  

37. A Szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége csak akkor érinti a Szerződés 

egészének érvényességét, ha a Szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.  

38. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területi ellátási kötelezettség és az 

egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében folyamatosan együttműködnek. 

Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a Szerződésre vonatkozó minden vitás kérdést 

elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni.  

39. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos 

egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazandók.  



40. A Szerződés készült 7 oldalon, 7 egymással egyező példányban, melyet a felek elolvastak, 

értelmeztek és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.  

41. A Szerződés aláírására Csökmő Nagyközség Önkormányzata polgármesterét Csökmő 

Nagyközség Önkormányzata 30/2021. (V.6.) polgármesteri határozata, valamint Újiráz Községi 

Önkormányzat polgármesterét Újiráz Községi Önkormányzat KT/11/2021. (V. 6) PM határozata 

hatalmazza fel. 

Csökmő, 2021. május …… 

 

 

___________________________________              _______________________________ 

      Furák Károly polgármester                                                  Nagy Tibor polgármester 

   Újiráz Községi Önkormányzat                                   Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

 

______________________________________ 

Dr. Török Kitti 

egyéni vállalkozó fogorvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Feladatellátási szerződés mellékletei: 

 

1. számú melléklet: Praxisengedély 

 

2. számú melléklet: Működési engedély 

 

3. számú melléklet: Finanszírozási szerződés 

 

4. számú melléklet: Rendelési idő 

 

A rendelési idő jelen szerződés hatályba lépésekor heti 21 óra a 

következő megoszlásban: 

Hétfő: 12.00-18.00 óráig 

Kedd: 8.00-13.00 óráig 

Szerda: 13.00-18.00 óráig 

Csütörtök: 8.00-13.00 óráig 

 

5. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 


