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Tisztelt Képviselő-testület!
Bicske Város Önkormányzata és a DENT-ESZTIK S.J. Betéti Társaság között 2013. január
1. napján hatályba lépett feladat-ellátási szerződés áll fenn a 1. sz. vegyes fogászati körzet
ellátása vonatkozásában.
A fent hivatkozott gazdasági társaság egyik tulajdonosa és képviseletét gyakorló személy,
dr. Soltész József 2019. február 3. napján elhunyt.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján az önálló orvosi tevékenység csak személyesen végezhető az önkormányzat által meghatározott körzetben, amely
az 1. sz. vegyes fogászati körzet esetében a továbbiakban nem lehetséges.
Bicske Város Önkormányzatát fogorvosi alapellátás vonatkozásában folyamatos ellátási
kötelezettség terheli. Dr. Soltész József halálával a feladat-ellátási szerződésben foglalt feltételek jelen vis maior esemény okán nem teljesülnek, így a feladat ellátás tekintetében haladéktalanul gondoskodni kell a fogorvosi szolgálat helyettesítéséről.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (6) bekezdése alapján a praxisjog jogosultjának halála esetén a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított egy
éven belül az arra jogosultak (örökösök) ingyenesen vagy visszterhesen elidegeníthetik.
EQUUS-DENT Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2060 Bicske Bogya K. u. 50.)
2019. március 1. napjától az új egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés

hatálybalépéséig vállalja a fogászati szolgáltatás ellátását saját rendelőjében, saját rendelési
idején kívül heti 15 óra rendelési időben. A Korlátolt Felelősségű Társaság a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételeket biztosítja.
A fogászati szolgáltatásra finanszírozási szerződést önkormányzatunk igényli meg a NEAKtól, valamint önkormányzatunk fogja megkérni a területileg illetékes hatóságtól a működési
engedélyt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fogászati ellátás folyamatossága érdekében a
határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.
Bicske, 2019. február 22.

Pálffy Károly
polgármester
1. melléklet a 38/2018. számú előterjesztéshez
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Bicske 1. sz. vegyes fogorvosi körzet fogászati alapellátás helyettesítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 1. számú vegyes fogászati körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében:
1.

Megbízóként 2019 március 1. napjától határozatlan időre a Bicske 1. számú vegyes
fogászati körzetben helyettesítés céljából megbízza és feladat-ellátási szerződést köt
az EQUUS-DENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske Bogya K.
u. 50.; cégjegyzékszám: 07-09-013366; képviseletében: Elbert József ügyvezető)
gazdasági társasággal, mint megbízottal,

2.

felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés aláírására,

3.

felhatalmazza a polgármestert a Bicske 1. számú vegyes fogorvosi körzetben az
egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést
engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek,
hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: polgármester

_________/2019. számú határozat 1. számú melléklete
TERVEZET
Fogászati feladat-ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök
tere 4.; képviseletében: Pálffy Károly polgármester, KSH statisztikai számjele ), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, (továbbiakban: Megbízó) és
másrészről EQUUS-DENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske Bogya
K. u. 50.; cégjegyzékszám: 07-09-013366; adószám: 14025374-2-07, KSH statisztikai számjele: 14025374-8623-113-07 képviseletében: Elbert József ügyvezető, személyes közreműködésre kötelezett: Dr. Szűcs Viktória pecsétszáma: xxx), mint Egészségügyi Szolgáltató
(továbbiakban: Megbízott) (Megbízó és Megbízott együtt: Felek)
között az alábbi feltételekkel:
1. Megbízott „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 tevékenységről 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 helyettesítés keretében, 2019. március 1. napjától az új (praxisjoggal rendelkező) egészségügyi
szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés hatálybalépéséig.
2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ellátja a területi ellátási kötelezettséggel járó feladatokat, a fogorvosi ellátásról szóló jogszabályok előírásai szerint. A körzetben Dr. Szűcs Viktória fogorvos végzi a fogorvosi tevékenységet.
3. Megbízó vállalja, hogy a fogorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges szerződést
saját nevében megköti, valamint a működési engedélyt saját nevére megkéri.
4. Megbízó vállalja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta megállapított finanszírozási díj teljes összegét minden hónapban átutalja Megbízott által
kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízott a fogorvosi szolgálatot heti 15 órában
(ebből 3 óra iskolafogászat) köteles rendelési időt biztosítani a 2060 Bicske, Bogya
Károly utca 50. szám alatti saját fogorvosi rendelőjében a következők szerint:
hétfő: 800 - 1300
kedd: szerda: 1400 - 1900
csütörtök: 1400 - 1900
péntek: iskolafogászat napjai és időpontja: hétfő 800 - 1100

6. Megbízott helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik.
7. Egészségügyi Szolgáltató 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 kell tájékoztatni.
8. A helyettesítő orvos: Dr. Dobos Bettina pecsétszáma: xxxx
9. Megbízó, mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szervek jelenleg ügyeletet
nem működtetnek, ezért jelen előszerződés az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz
10. Megbízott vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt megfelelő szakképzettségű asszisztens foglalkoztatásával folytatja. Az asszisztens díjazásáról a Megbízott gondoskodik.
Asszisztens Barnáné Orbán Dóra működési nyilv. tart. szám: xxxx
11. Megbízott a rendelő, valamint a kapcsolódó helyiségek berendezéseiről, alapfelszereléséről eszközeiről – jogszabályban előírtaknak megfelelően – maga gondoskodik.
12. Megbízott vállalja, hogy a feladat-ellátás keretében végzett fogászati tevékenység során felmerülő károkért felelősséget vállal. A felelősség biztosítás tényét igazoló okirat egy másolati példányát jelen szerződés aláírásakor Megbízónak átadja.
13. Megbízott maga gondoskodik
- a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításéról,
- az eszközök sterilizálásáról,
- az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek – ideértve a
progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket,
- a feladat ellátásához szükséges nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről,
- a jogszabályok által előírt jelentések megtételéről.
14. Szerződés megszűntetése
14.1. Egyoldalú felmondással: A szerződés rendes, egyoldalú felmondása esetén a
szerződő Felek hat hónap felmondási időben állapodnak meg, amelyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak.
A felmondást az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján indokolni kell. A felmondás
csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat.
14.2. Meghatározott esetekben azonnali hatállyal megszűntethető a szerződés:
- Megbízó működési engedélyét a Fejér Megyei Kormányhivatal területileg illetékes
szerve visszavonja,
- amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Egészségügyi Szolgáltatóval
bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést,
- Megbízó az Egészségügyi Szolgáltató szerződésszegését, súlyos mulasztását igazolni
tudja,

- ha a Magyar Orvosi Kamara Egészségügyi Szolgáltatót súlyos etikai vétségben
elmarasztalja,
- ha jogszabályváltozás folytán lehetetlenné válik a jelen szerződés hatályban tartása.
14.3. Jelen szerződés megszűnik amennyiben új praxisjoggal rendelkező egészségügyi
szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés hatálybalép.
15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, az önálló orvosi tevékenység
folytatásáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott
313/2011 (XII. 23.) Korm. sz. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 13.) Korm. rendelet foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
16. Alulírott szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.
Kelt: Bicske, 2019. február 26.

Bicske Város Önkormányzat
Megbízó
Pálffy Károly

EQUUS-DENT KFT.
Megbízott
Elbert József

Záradék: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződést megismerte és a
_______ számú határozatban a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert.
Kelt: Bicske, 2019. február 26.
Fritz Gábor
jegyző

Molnár Enikő
pénzügyi ellenjegyzés:

