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tételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2019. március 1. 
napjától az 1. számú vegyes fogorvosi körzetben a fogászati feladatot helyettesként az 
EQUUS-DENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske Bogya K. u. 50.) 
látja el az új egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés hatálybalépéséig. 
 
A DENTAL KINGS GLOBAL Kft. (székhelye 2220 Vecsés, Táncsics Mihály utca 34/A.) 
képviseletében Szász Dániel Adorján ügyvezető azzal a megkereséssel fordult önkormány-
zatunkhoz, hogy a Bicske 1. számú vegyes fogorvosi körzetben szolgáltatói feladatokat kí-
ván ellátni Dr. Geréb Ildikó fogorvossal, aki személyes közreműködőként fog részt venni a 
feladat-ellátásban (megkeresés előterjesztés 3. számú melléklete). 
 
Az Öotv. 2/A. § (1) bekezdés alapján Dr. Soltész Józsefné, mint a praxisjog elidegenítésére 
jogosult megküldte önkormányzatunk részére a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szán-
déknyilatkozatát. A szándéknyilatkozatában a praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Geréb 
Ildikó fogorvost jelölte meg.  
Az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend. (továbbiakban Korm. 
rend.) 13.§ (1) bekezdés szerint praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, 
aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez 
szükséges feltételeknek. 
 



Önkormányzatunk, mint praxisjoggal érintett önkormányzat az Öotv. 2/A. § (2) bekezdés 
alapján szakvéleményt kért a praxist betöltő személy (Dr. Geréb Ildikó) jogszabályi megfe-
lelőségéről a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől. A Fejér Megyei 
Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya Dr. Geréb Ildikó, mint pra-
xisjog betöltő személye ellen kifogást nem emelt. 
 
A jogszabályi előírások szerint a képviselő-testületnek az alábbiakról kell gondoskodni: 
 

- döntés meghozatala az új személyes közreműködő, ellátó személyéről; 
 

- feladat-ellátási előszerződés kötése a szolgáltatóval, aki az előszerződés alapján  
kérelmezheti a praxisjogot (előszerződés tervezet előterjesztés 4. melléklete); 

 
- a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válása után megköthető a végleges fel-

adat-ellátási szerződés (feladat-ellátási szerződés tervezet előterjesztés 5. melléklete);  
 
A végleges feladat-ellátási szerződés birtokában az egészségügyi szolgáltató megkéri a mű-
ködési engedélyt a területileg illetékes Népegészségügyi Osztálytól és azt követően finanszí-
rozási szerződést tud kötni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 
 
Az Öotv. 2/B. § (1) bekezdés szerint a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxis-
joggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés kötelezően tartal-
mazza legalább az alábbi tartalmi elemeket: 
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 fenn-
tartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 
d)  a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal 
rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani, 
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 
h) a szerződés időtartama, 
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 
(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési önkor-
mányzat köteles gondoskodni 
a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: 
rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adá-
sáról, 
b) - amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van - 
a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhe-
lyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák 
elvégzéséről. 
(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. 
(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha 
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás el-
lenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vo-
natkozó előírásokat, 
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 



elveszti. 
(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható 
meg. 
(5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkor-
mányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
(6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti. 
 
A képviselő-testület korábbi döntés értelmében szerződést kötött az EQUU-DENT Kft.-vel a 
feladat-ellátására helyettesítőként. A szerződés 14.3 pontja szerint a szerződés megszűnik 
amennyiben új praxisjoggal rendelkező egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási 
szerződés hatályba lép. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a DENTAL KINGS GLOBAL Kft. szándékát 
támogatni szíveskedjenek. 
 
Bicske, 2019. május 14. 
 
 
 
 
          Pálffy Károly 
          polgármester 
    
 
1. melléklet a 114/2019. előterjesztéshez 
 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: EQUUS-DENT Kft. feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az EQUUS-DENT Korlátolt Felelősségű Tár-

saságot (székhely, 2060 Bicske, Bogya K. u. 50.), hogy az 1. számú vegyes fogorvosi 
körzet praxisjog elidegenítésére jogosult személy a praxisjogot értékesítette, ezért az Ön-
kormányzat és a Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés 14.3 pontja alapján a szer-
ződés az új feladat-ellátási szerződés hatályba lépésével, de legkésőbb 2019. július 31. 
napjával megszűnik, 

 
2. felkéri polgármestert, hogy a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító 

szervek felé jelezze a feladat-ellátási szerződés megszűnését és egyben felhatalmazza az 
ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 
 
Határidő: 2019. május 21. 
Felelős: polgármester 
 
 
 



2. melléklet a 114/2019. előterjesztéshez 
 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: 1. sz. vegyes fogorvosi körzettel kapcsolat feladat-ellátási szerződésről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. úgy dönt, hogy a személyes közreműködő orvos: dr. Geréb Ildikó az 1. számú vegyes 

fogászati körzet praxisjog jogosultja, 
2. 2019. június 1. napjával a melléklet szerinti tartalommal előszerződést köt a DENTAL 

KINGS GLOBAL Kft.-vel (székhelye 2220 Vecsés, Táncsics Mihály utca 34/A.), mint 
egészségügyi szolgáltatóval az 1. számú vegyes fogászati körzet ellátására. 

3 az előszerződésben foglaltak teljesülése esetén – felhatalmazza a polgármestert az 1. szá-
mú vegyes fogászati körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére, 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1-3 pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

Határidő: 2019. május 22. 
Felelős: polgármester 
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Feladat-ellátási előszerződés 

(TERVEZET) 
 
mely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (KSH statisztikai számjele: 
15727048-8411-321-07; székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4., képviseli: Pálffy Károly pol-
gármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (továbbiakban: Önkor-
mányzat), 
 
másrészről DENTAL KINGS GLOBAL Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Táncsics Mihály u. 
34/A.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-163791; adószám: 24322696-1-13; képviseli: Szász Dániel 
Adorján ügyvezető), mint megbízott (továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató), (Önkor-
mányzat és Egészségügyi szolgáltató együtt: Felek), valamint 
 
dr. Geréb Ildikó (születési hely: xxxx, születési idő: xxxxxx..; anyja születési neve: xxxxx; 
lakcím: 1188 Budapest, Tiszavirág u. 58/B.; orvosi bélyegző száma: xxxx), mint a praxisjog új 
tulajdonosa (továbbiakban: Fogorvos ) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás kö-
rében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról, melyet a DENTAL KINGS GLOBAL Kft.-vel 
kötendő feladat-ellátási szerződés keretében kíván teljesíteni. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
2/B. §-ban foglaltaknak megfelelően egymással végleges feladat-ellátási szerződést kötnek, 
amennyiben az alábbi feltétel teljesül: 
 

- dr. Geréb Ildikó fogorvos részére a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya kiadja a végleges határozatát a praxisjog engedélyezéséről. 

 
Önkormányzat hozzájárul, hogy a DENTAL KINGS GLOBAL Kft.-ben dr. Geréb Ildikó fog-
orvos alkalmazása útján teljesítse a végleges feladat-ellátási szerződést. 
 
2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladat-ellátási szerződést az önálló orvosi tevé-
kenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában előírtak szerint az alábbi tartalmi elemeket 
tartalmazza: 
 
2.1. Praxisjoggal érintett körzet meghatározása: 
Egészségügyi szolgáltató az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (to-
vábbiakban Eü. tv.) 5.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kötelező egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében, valamint a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi te-
vékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek megfelelően vállalja, 
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról 
szóló 5/2016. (II.26.) rendelet I. melléklete szerinti 1. számú vegyes fogorvosi körzet területén 
a fogorvosi feladatok ellátását. 
 
Az Egészségügyi szolgáltató által alkalmazott dr. Geréb Ildikó fogorvos a körzet betegeit a 
2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám alatti ingatlanban lévő Bicskei Egészségügyi Központban 
kialakított fogorvosi rendelőben látja el.  
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2.2. A praxisjoggal rendelkező fogorvos kötelezettségei: 

- Az Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó 
jogszabályban meghatározott területi ellátási kötelezettséget és feladatokat dr. Geréb 
Ildikó fogorvos által személyesen és folyamatosan ellátja, fent nevesített praxisban saját 
kockázatára és saját felelőssége mellett. 

 
- Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területén lakó biztosítottakat. 

 
- Az Egészségügyi szolgáltató a fogorvosi tevékenységre jogosult alkalmazottja köteles 

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) kötött szerződés 
alapján meghatározott óraszámot praxisában rendeléssel tölteni. 

 
- Az Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben (a hatályos jogszabályok-
nak megfelelően) foglalt eszközökkel rendelkezik. Egészségügyi szolgáltató köteles az 
általa beszerzett berendezési tárgyakra, műszerekre, a tevékenység folyamatosság érde-
kében biztosítási szerződést kötni. 

 
- Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység 

folytatásához szükséges vállalkozói és működési engedélyekkel rendelkezik, azokat az 
Önkormányzatnak bemutatta, ezt az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával elismeri. 

 
- Egészségügyi szolgáltató, mint a 2.1 pontban megjelölt fogorvosi praxis vonatkozásá-

ban működtető, kötelezi magát, hogy a NEAK-kal tevékenysége megkezdéséig a praxis 
szolgáltatásainak finanszírozására irányuló szerződést megköti. 
Az ehhez szükséges és az Önkormányzatnál meglévő adatokat és információkat az Ön-
kormányzat e szerződés aláírásakor, illetve ezek módosítások esetén szükség szerint az 
Egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Az Önkormányzat jogosult az adato-
kat közvetlenül is megküldeni finanszírozónak. 

 
- Felek megállapodnak abban, hogy a NEAK-tól kapott finanszírozás teljes bevétele köz-

vetlenül az Egészségügyi szolgáltatót illeti meg. 
 

- Egészségügyi szolgáltató a részére használatba átadott rendelőt a fogorvosi alapellátás 
feladataira használhatja, további bérbeadásra nem jogosult. 

 
- Egészségügyi szolgáltató a használatába átadott rendelőben az Önkormányzat engedé-

lye nélkül átalakításokat nem végezhet. 
 
2.3 Az Önkormányzat kötelezettségei: 
Az Önkormányzat az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) be-
kezdés a) és b) pontjai alapján köteles: 

- az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelőt a fogorvos ré-
szére térítésmentesen használatba adni; 

 
- gondoskodni a rendelő külső homlokzati részeinek karbantartásáról, felújításáról, vala-

mint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részle-
ges cseréjével járó munkák elvégzéséről.  
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2.4. Fogorvos rendelési idejének meghatározása  
A fogorvosi szolgálatot az Egészségügyi szolgáltató heti 30 órában köteles ellátni az alábbi 
megkötésekkel: 

- heti 5 x 6 óra - ebből 1 x 6 óra iskolafogászat, melynek keretén belül a kijelölt intézmény 
számára gyermek-, iskolai, ifjúsági fogászati rendelést köteles tartani a következők sze-
rint: 

 
Hétfő 8-14 
Kedd 14-20 
Szerda 8-14 
Csütörtök 14-20 
Péntek 8-14 iskolafogászat 
 
2.5 A fogorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések: 
Egészségügyi szolgáltató helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Vállalja, 
hogy az általa foglalkoztatott fogorvos és munkatársai akadályoztatása (szabadság, betegség, 
stb.) esetén a helyettesítésről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is az EüM. rendelet 7.  
§-ában előírtaknak megfelelően maga gondoskodik. A helyettesítő személyéről és rendelési 
idejéről a lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével az Egészségügyi szolgáltató köteles 
tájékoztatni.  
A helyettesítő orvos: Dr. Nagy Emilia, pecsétszáma: xxxx 
             Dr. Boldbaatar Uyanga pecsétszáma: xxxx 
 
2.6. Ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések: 
Önkormányzat fogorvosi ügyeletet nem működtet, ezért jelen előszerződés az ügyeletben tör-
ténő részvételre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. 
Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató önhibáján kívül az ellátás biztonsága veszélybe kerül, 
az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik az ellátás megszervezéséről. 
 
2.7 Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonat-
kozó rendelkezések: 
Egészségügyi szolgáltató biztosítja a tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt személyi 
feltételeket, gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket alkalmazottja(i) vonatkozá-
sában. Vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt megfelelő szakképzettségű asz-
szisztens foglalkoztatásával folytatja. Az asszisztens díjazásáról Egészségügyi szolgáltató gon-
doskodik. Asszisztens neve: Horváth Judit Anna működési nyilv. tart. szám: xxxxx 
 
2.8. A feladat-ellátási szerződés időtartama: 
A szerződést határozatlan időtartamra, de az aláírástól számított minimum 5 évre kötik a felek. 
 
2.9. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések: 

- A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik.  
- A szerződés mindkét fél által 6 hónapos rendes felmondás útján megszüntethető.  
- Jelen szerződést az Önkormányzat indokolással, 6 hónapos felmondási idővel fel-

mondja az alábbi esetekben: 
a) Egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli fel-
szólítás ellenére sem teljesíti, vagy nem a jogszabályban foglalt, működésére vonatkozó előírá-
sok szerint végzi a szolgáltatást. 
b) Egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármilyen okból elveszti. 
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- Amennyiben a NEAK az Egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződést 
felmondja, úgy erről Egészségügyi szolgáltató az Önkormányzatot haladéktalanul érte-
síteni köteles, és jelen szerződés legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnésének 
időpontjában megszűnik. 

 
 
2.10. A fogorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetén az Önkormányzat kártala-
nítási kötelezettsége: 
A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, az Egészségügyi szolgáltatót ért kár esetén az Önkor-
mányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelyeknek megállapításánál figyelembe kell 
venni az Egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
Az Önkormányzat a kártalanítást a körzetmódosítás hatályba lépését követő 45 (negyvenöt) 
naptári napon belül köteles kifizetni. 
 
2.11.  Közüzemi díjak és egyéb költségek 
Egészségügyi szolgáltató a használatába átengedett rendelő közüzemi díjait (víz- és csatorna-
költség, áramszámla, fűtési költség) takarítási, átengedett telefon használati és internet költsé-
geit saját bevétele terhére fedezi.  
A használatba átengedett rendelő és a hozzátartozó helyiségeinek karbantartása (meszelés, má-
zolás, csőtörés, zárak javítása stb.) Egészségügyi szolgáltatót terheli. 
 
2.12. Kárfelelősségi biztosítás 
A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató felel az általa harmadik személynek 
okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárják.  
Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy fogászati alapellátási feladatokat a 
mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő érvényes működési engedély és kötelező fe-
lelősség biztosítás birtokában látja el. 
 
2.13. Egészségügyi szolgáltató maga gondoskodik  

- a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításéról, 
- az eszközök sterilizálásáról, 
- az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról 

– ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket, 
- a feladat ellátásához szükséges nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztí-

tószerek beszerzéséről,  
- a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási, illetve jelentési kötelezettségei teljesítésé-

ről. 
 
3. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény, az önálló orvosi tevékenység folytatásáról szóló 2000. évi II. törvény, a házi-
orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, 
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII. 
23.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finan-
szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 13.) Korm. rendelet, a kötelező egész-
ségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. 
(XII.1.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
4. Felek a vitás kérdések rendezése érdekében hatáskörtől függően a Bicskei Járásbíróság, il-
letve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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Felek a jelen előszerződést kölcsönös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal min-
denben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Bicske, 2019. …………….. 
 
   …………………………             ………………………… 
DENTAL KINGS GLOBAL Kft.                                       Bicske Város Önkormányzat 
képviseletében: Szász Dániel Adorján                                képviseletében: Pálffy Károly 
        ügyvezető       polgármester 
 
 
 
        ……………………………… 
     Dr. Geréb Ildikó 
         fogorvos 
 
 
 
 
Záradék: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előszerződést megismerte és a 
_______ számú határozatban az előszerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 
 
Kelt: 
 
 
 
 
Fritz Gábor 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
dr. Petrik Péter 
   ügyvéd 
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Feladat-ellátási szerződés  

(TERVEZET) 
 
mely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (KSH statisztikai számjele: 
15727048-8411-321-07; székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4., képviseli: Pálffy Károly pol-
gármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (továbbiakban: Önkor-
mányzat), 
 
másrészről DENTAL KINGS GLOBAL Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Táncsics Mihály u. 
34/A.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-163791; adószám: 24322696-1-13; képviseli: Szász Dániel 
Adorján ügyvezető) mint megbízott (továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató), (Önkormány-
zat és  Egészségügyi szolgáltató együtt: Felek), valamint 
 
dr. Geréb Ildikó (születési hely: xxxxx, születési idő: xxxxx..; anyja születési neve: xxxxxx; 
lakcím: 1188 Budapest, Tiszavirág u. 58/B.; orvosi bélyegző száma: xxxxx), mint a praxisjog 
új tulajdonosa (továbbiakban: Fogorvos) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek-
kel: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás kö-
rében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról, melyet a DENTAL KINGS GLOBAL Kft.-vel 
kötendő feladat-ellátási szerződés keretében kíván teljesíteni. 
 
2.) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem emel kifogást dr. Geréb Ildikó fogorvos 
DENTAL KINGS GLOBAL Kft.-ben történő alkalmazása ellen. 
 
3.) Egészségügyi szolgáltató az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
(továbbiakban Eü. tv.) 5.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kötelező egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében, valamint a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi te-
vékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek megfelelően vállalja, 
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról 
szóló 5/2016. (II.26.) rendelet I. melléklete szerinti 1. számú vegyes fogorvosi körzet területén 
a fogorvosi feladatok ellátását. 
Az Egészségügyi szolgáltató által alkalmazott dr. Geréb Ildikó fogorvos a körzet betegeit a 
2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám alatti ingatlanban lévő Bicskei Egészségügyi Központban 
kialakított fogorvosi rendelőben látja el.  
 
4.) Az Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó jog-
szabályban meghatározott területi ellátási kötelezettséget és feladatokat dr. Geréb Ildikó fogor-
vos által személyesen és folyamatosan ellátja, fent nevesített praxisban saját kockázatára és 
saját felelőssége mellett. 

 
5.) Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területén lakó biztosítottakat. 
 
6.) Az Egészségügyi szolgáltató a fogorvosi tevékenységre jogosult alkalmazottja köteles a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) kötött szerződés alapján 
meghatározott óraszámot praxisában rendeléssel tölteni. 
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7.) Az Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben (a hatályos jogszabályoknak meg-
felelően) foglalt eszközökkel rendelkezik. Egészségügyi szolgáltató köteles az általa beszerzett 
berendezési tárgyakra, műszerekre, a tevékenység folyamatosság érdekében biztosítási szerző-
dést kötni. 
 
 
8.) Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység folyta-
tásához szükséges vállalkozói és működési engedélyekkel rendelkezik, azokat az Önkormány-
zatnak bemutatta, ezt az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával elismeri. 
 
9.) Egészségügyi szolgáltató, mint a 3. pontban megjelölt fogorvosi praxis vonatkozásában mű-
ködtető, kötelezi magát, hogy a NEAK-kal tevékenysége megkezdéséig a praxis szolgáltatása-
inak finanszírozására irányuló szerződést megköti. 
Az ehhez szükséges és az Önkormányzatnál meglévő adatokat és információkat az Önkormány-
zat e szerződés aláírásakor, illetve ezek módosítások esetén szükség szerint az Egészségügyi 
szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Az Önkormányzat jogosult az adatokat közvetlenül is meg-
küldeni finanszírozónak. 
 
10.) Felek megállapodnak abban, hogy a NEAK-tól kapott finanszírozás teljes bevétele közvet-
lenül az Egészségügyi szolgáltatót illeti meg. 

 
11.) Egészségügyi szolgáltató a részére használatba átadott rendelőt a fogorvosi alapellátás fel-
adataira használhatja, további bérbeadásra nem jogosult. 
 
12.) Egészségügyi szolgáltató a használatába átadott rendelőben az Önkormányzat engedélye 
nélkül átalakításokat nem végezhet. 
 
13.) Az Önkormányzat az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) 
bekezdés a) és b) pontjai alapján köteles: 

- az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelőt a fogorvos ré-
szére térítésmentesen használatba adni; 
 

- gondoskodni a rendelő külső homlokzati részeinek karbantartásáról, felújításáról, vala-
mint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részle-
ges cseréjével járó munkák elvégzéséről.  
 

14.) A fogorvosi szolgálatot az Egészségügyi szolgáltató heti 30 órában köteles ellátni az alábbi 
megkötésekkel: 
heti 5 x 6 óra - ebből 1 x 6 óra iskolafogászat, melynek keretén belül a kijelölt intézmény szá-
mára gyermek-, iskolai, ifjúsági fogászati rendelést köteles tartani a következők szerint: 
 
 

Hétfő 8-14 
Kedd 14-20 
Szerda 8-14 
Csütörtök 14-20 
Péntek 8-14 iskolafogászat 

 



5. melléklet a 114/2019. előterjesztéshez 
 

15.) Egészségügyi szolgáltató helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Vállalja, 
hogy az általa foglalkoztatott fogorvos és munkatársai akadályoztatása (szabadság, betegség, 
stb.) esetén a helyettesítésről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is az EüM. rendelet 7. §-
ában előírtaknak megfelelően maga gondoskodik. A helyettesítő személyéről és rendelési ide-
jéről a lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével az Egészségügyi szolgáltató köteles tá-
jékoztatni.  
A helyettesítő orvos: Dr. Nagy Emilia, pecsétszáma: xxxxx 
             Dr. Boldbaatar Uyanga pecsétszáma: xxxxx 
 
16.) Önkormányzat fogorvosi ügyeletet nem működtet, ezért jelen előszerződés az ügyeletben 
történő részvételre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. 
Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató önhibáján kívül az ellátás biztonsága veszélybe kerül, 
az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik az ellátás megszervezéséről. 
 
17.) Egészségügyi szolgáltató biztosítja a tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt sze-
mélyi feltételeket, gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket alkalmazottja(i) vo-
natkozásában. Vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt megfelelő szakképzett-
ségű asszisztens foglalkoztatásával folytatja. Az asszisztens díjazásáról Egészségügyi szolgál-
tató gondoskodik. Asszisztens neve: Horváth Judit Anna működési nyilv. tart. szám: xxxxxx 
 
18.) A szerződést határozatlan időtartamra, de az aláírástól számított minimum 5 évre kötik a 
felek. 
 
19.) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik. A szerződés mindkét fél által 
6 hónapos rendes felmondás útján megszüntethető.  
19.1.) Jelen szerződést az Önkormányzat indokolással, 6 hónapos felmondási idővel felmondja 
az alábbi esetekben: 

- Egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy nem a jogszabályban foglalt, működésére vonat-
kozó előírások szerint végzi a szolgáltatást. 

- Egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosult-
ságát bármilyen okból elveszti. 

19.2) Amennyiben a NEAK az Egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződést 
felmondja, úgy erről Egészségügyi szolgáltató az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni kö-
teles, és jelen szerződés legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnésének időpontjában 
megszűnik. 
 
20.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, az Egészségügyi szolgáltatót ért kár esetén az Ön-
kormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelyeknek megállapításánál figyelembe 
kell venni az Egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves össze-
get. Az Önkormányzat a kártalanítást a körzetmódosítás hatályba lépését követő 45 (negyvenöt) 
naptári napon belül köteles kifizetni. 
 
21.) Egészségügyi szolgáltató a használatába átengedett rendelő közüzemi díjait (víz- és csa-
tornaköltség, áramszámla, fűtési költség) takarítási, átengedett telefon használati és internet 
költségeit saját bevétele terhére fedezi. A használatba átengedett rendelő és a hozzátartozó he-
lyiségeinek karbantartása (meszelés, mázolás, csőtörés, zárak javítása stb.) Egészségügyi szol-
gáltatót terheli. 
 
22.) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató felel az általa harmadik személy-
nek okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárják.  
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23.) Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy fogászati alapellátási feladatokat 
a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő érvényes működési engedély és kötelező 
felelősség biztosítás birtokában látja el. 
 
24.) Egészségügyi szolgáltató maga gondoskodik  

- a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításéról, 
- az eszközök sterilizálásáról, 
- az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításá-

ról – ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket, 
- a feladat ellátásához szükséges nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztí-

tószerek beszerzéséről,  
- a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási, illetve jelentési kötelezettségei teljesítésé-

ről. 
 
25.) Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kötelező egészség-
biztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény, az önálló orvosi tevékenység folytatásáról szóló 2000. évi II. tör-
vény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM. rendelet, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alap-
ból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 13.) Korm. rendelet, a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
26.) Felek a vitás kérdések rendezése érdekében hatáskörtől függően a Bicskei Járásbíróság, 
illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
Felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal min-
denben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
Bicske, 2019. …………….. 
 
 
 
   …………………………             ………………………… 
DENTAL KINGS GLOBAL Kft.                                       Bicske Város Önkormányzat 
képviseletében: Szász Dániel Adorján                                képviseletében: Pálffy Károly 
        ügyvezető       polgármester 
 
 
 
        ……………………………… 
     Dr. Geréb Ildikó 
         fogorvos 
 
 
 
 
 



5. melléklet a 114/2019. előterjesztéshez 
 

 
 
Záradék: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előszerződést megismerte és a 
_______ számú határozatban az előszerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 
 
Kelt: 
 
 
Fritz Gábor 
jegyző 
 
 
 
 
dr. Petrik Péter 
ügyvéd 


	114_fogorvosi_helyettesítés
	3_melléklet
	4_melléklet_előszerződés_feladat_ellátásra
	5_mellékelt_végleges_szerződés

