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Előterjesztés 
 

2. számú fogorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés felülvizs-
gálatáról 

 
1. előterjesztés száma: 7/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: megújított, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladat-
ellátási szerződés (tervezet) 
3. melléklet: Elbert József kérelme  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok: Humánerőforrások Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény  
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltéte-

lekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 
- egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 
- a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 
Az Equus-Dent Fogászati Kft. képviseletében eljáró Elbert József ügyvezető a velük kötött fel-
adat-ellátási szerződés módosítását kezdeményezte tekintettel arra, hogy a 2007. november 30. 
napján megkötött és azóta több alkalommal módosított feladat-ellátási szerződés nem tartalmazza 
a feladat-ellátással Egészségügyi szolgáltató orvos által alkalmazott egészségügyi szakdolgozóra 
és a helyettesítő orvosra vonatkozó adatokat. 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a tartalmazza a feladat-ellátási 
szerződés kötelező tartalmi elemeit, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 4.§ (7) bekezdése rögzíti, 
hogy a feladat-ellátási szerződést a Korm.rend. 1. számú mellékletében rögzített tartalommal kell 
megkötni. 
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Tekintettel arra, hogy a vállalkozóval a korábbi hatályos jogszabályoknak megfelelően kötöttük 
meg a feladat-ellátási szerződést, az új jogszabályi rendelkezések figyelembevételével  
szükségessé vált a korábban megkötött szerződés felülvizsgálata és ennek megfelelően megújított, 
a változásokat egységes szerkezetben tartalmazó feladat-ellátási szerződés megkötése.  
 
A megújított feladat-ellátási szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.  
Javaslom a határozati javaslatnak megfelelően a feladat-ellátási szerződés elfogadását. 
 
 
Bicske, 2022. január 19. 
 
 
         Bálint Istvánné 
             polgármester 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. melléklet a 7/2022. előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tárgy: 2. számú fogorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatá-
ról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 2. számú fogorvosi körzetben az 
egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 
 

1.) helyt ad Elbert József kérelmének, és a 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó 
feladat-ellátási szerződést a kérelemben foglaltaknak megfelelően kiegészíti, a feladat-
ellátási szerződést megújítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja az Equus-
Dent Kft-vel, mint Egészségügyi szolgáltatóal, illetve a képviseletében eljáró Elbert József 
ügyvezetővel, és dr. Dobos Bettina fogorvosi alapellátást személyesen biztosító fogorvossal 
mint szerződő felekkel a Bicske 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozóan, területi 
ellátási kötelezettséggel, a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a megújított, módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 
3.) Felhatalmazza a polgármestert a Bicske 2. számú fogorvosi körzetben az egészségügyi 
alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilat-
kozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a fi-
nanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak, illetve a praxis-
közösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendelet változásainak megfelelő szerződés-
módosítást is. 

 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: polgármester 
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2. melléklet a 7/2022. előterjesztéshez 
 

Feladat-ellátási szerződés 
Fogorvosi feladatok ellátására 

(TERVEZET) 
 
mely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (KSH statisztikai számjele: 15727048-
8411-321-07; székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4., képviseli: Bálint Istvánné polgármester), 
mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről Equus-Dent Kft. (székhely: 2060 Bicske, Bogya Károly u. 50.; cégjegyzékszám: 07-
09-013366; adószám: 14025374-1-07; képviseletében: Elbert József ügyvezető), mint 
Egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató), valamint dr. Dobos Bettina, 
pecsétszám: 80305 (születési idő: xxxxxxx., anyja neve: xxxxxxxx, lakcím: xxxxxxxxxxxx.), 
mint személyes közreműködésre kötelezett Fogorvos között, a területi ellátási kötelezettséggel 
járó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján Megbízó az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodnak a fogorvosi alapellátásról, melyet az Equus-Dent Kft.-vel kötendő feladat-ellátási 
szerződés keretében kívánnak teljesíteni. 
 
2.) Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződés alapján fennálló egyes kötelezettségek 
teljesítésének az Egészségügyi szolgáltató a Fogorvos alkalmazásával tesz eleget, melyhez a 
Megbízó hozzájárul.  
 
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 
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek megfelelően 2022. 
március 1. napjától vállalja Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi 
körzetek meghatározásáról szóló 5/2016. (II.26.) rendelet I. melléklete szerinti 2. számú vegyes 
fogorvosi körzet területén a fogorvosi feladatok ellátását.  
A körzethez tartozó betegeket dr. Dobos Bettina fogorvos, a 2060 Bicske, Bogya Károly u. 50. 
szám alatti ingatlanban kialakított fogorvosi rendelőben látja el. 
 
4.) Az Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy fent nevesített praxisban az önálló orvosi 
tevékenységre vonatkozó, jogszabályban meghatározott területi ellátási kötelezettséget és 
feladatokat saját kockázatára és saját felelőssége mellett, dr. Dobos Bettina által személyesen és 
folyamatosan ellátja, 
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5.) Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területén, azaz a bicskei 2. számú 
körzetben lakó biztosítottakat. 
 
6.) Az Egészségügyi szolgáltató a fogorvosi tevékenységre jogosult alkalmazottja útján köteles a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) kötött szerződésben 
meghatározott óraszámot praxisában rendeléssel tölteni. 
 
7.) Az Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben (a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően) foglalt eszközökkel rendelkezik. Egészségügyi szolgáltató köteles az általa 
beszerzett berendezési tárgyakra, műszerekre, a tevékenység folyamatossága érdekében 
biztosítási szerződést kötni. 
 
8.) Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység 
folytatásához szükséges vállalkozói és működési engedélyekkel rendelkezik, azokat a 
Megbízónak bemutatta, ezt a Megbízó jelen szerződés aláírásával elismeri. 
 
9.) Egészségügyi szolgáltató, mint a 3. pontban megjelölt fogorvosi praxis vonatkozásában 
működtető kötelezi magát, hogy a NEAK-kal a praxis szolgáltatásainak finanszírozására irányuló 
szerződést megköti. 
Az ehhez szükséges és a Megbízónál meglévő adatokat és információkat Megbízó e szerződés 
aláírásakor, illetve ezek módosítása esetén szükség szerint, az Egészségügyi szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja. Megbízó jogosult az adatokat közvetlenül is megküldeni a 
finanszírozónak. 
 
10.) Felek megállapodnak abban, hogy a NEAK-tól kapott finanszírozás teljes bevétele 
közvetlenül az Egészségügyi szolgáltatót illeti meg. 
 
11.) A fogorvosi szolgálatot az Egészségügyi szolgáltató heti 30 órában köteles ellátni. 
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul:  

 

Napok 

Rendelési idő 

(betegrendelés) 

 

Prevenciós rendelés 

Hétfő 8:00 - 14:00 - 

Kedd 12:30 - 18:30 
 

- 

Szerda 10:00 – 14:00 8:00 – 10:00 
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Csütörtök: 10:00 - 14:00 8:00 – 10:00 

 

Péntek: 

 
13:00 - 19:00 

 

 

- 

 
 
 
12.) Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a 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.  
 
Helyettesítő orvosok:  
dr. Roohi Fard Pour Ghazaleh, pecsétszáma: 71111;  
dr. Szűcs Viktória, pecsétszáma: 70582; 
dr. Nemes Katalin, pecsétszáma: 54072;  
dr. Tamam Assad, pecsétszáma: 48364.   
 
A helyettesítés helye: 2060 Bicske, Bogya Károly utca 50. szám alatt kialakított, 2. számú 
fogorvosi körzet rendelője. 
 
13.) Megbízó fogorvosi ügyeletet nem működtet, ezért jelen szerződés az ügyelet biztosítására 
vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. 
Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató önhibáján kívül az ellátás biztonsága veszélybe kerül, 
Megbízó haladéktalanul intézkedik az ellátás megszervezéséről. 
 
14.) Egészségügyi szolgáltató biztosítja a tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt 
személyi feltételeket, gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket alkalmazottja(i) 
vonatkozásában. Vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt megfelelő 
szakképzettségű asszisztens foglalkoztatásával folytatja. Az asszisztens díjazásáról Egészségügyi 
szolgáltató gondoskodik.  
Asszisztensek:  
Elbert József István, működési nyilvántartási száma: 37421; 
Farkas-Szabó Levente Gézáné, működési nyilvántartási száma: 40912; 
Barnáné Orbán Dóra, működési nyilvántartási száma: 119944; 
 
15.) A szerződést határozatlan időtartamra, de az aláírástól számított minimum 5 évre kötik a 
felek. 
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16.) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik. A szerződés bármelyik fél által 
6 hónapos rendes felmondás útján megszüntethető.  
16.1.) Jelen szerződést a Megbízó indokolással, 6 hónapos felmondási idővel felmondják az 
alábbi esetekben: 

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

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

16.2) Amennyiben a NEAK az Egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződést 
felmondja, úgy erről Egészségügyi szolgáltató a Megízót haladéktalanul értesíteni köteles, és 
jelen szerződés legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnésének időpontjában megszűnik. 
 
17.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, az Egészségügyi szolgáltatót ért kár esetén a 
Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartoznak, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni az Egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
Megbízó a kártalanítást a körzetmódosítás hatályba lépését követő 45 (negyvenöt) naptári napon 
belül kötelesek kifizetni. 
 
18.) Egészségügyi szolgáltató a használatába átengedett rendelő közüzemi díjait (víz- és 
csatornadíj áramszámla, fűtési költség) takarítási, átengedett telefon használati és internet 
költségeit, saját bevétele terhére fedezi. A használatba átengedett rendelő és a hozzátartozó 
helyiségeinek karbantartása (festés, mázolás, csőtörés, zárak javítása stb.) Egészségügyi 
szolgáltatót terheli. 
 
19.) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató felel az általa harmadik 
személynek okozott kárért, Megbízó ezzel kapcsolatos felelősségét kizárják.  
 
20.) Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy fogászati alapellátási feladatokat a 
mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő érvényes működési engedély és kötelező- 
felelősség biztosítás birtokában látja el. 
 
21.) Egészségügyi szolgáltató maga gondoskodik  

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

ideértve a progresszivitási szint biztosításához kapcsolódó feltételeket, 
- a feladat ellátásához szükséges nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről,  
- a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási, illetve jelentési kötelezettségei teljesítéséről. 
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22.) Szerződő felek rögzítik, hogy Egészségügyi szolgáltató 2007. november 30. napjától 
folyamatosan látja el a jelen szerződésben rögzített feladatokat, a Megbízóval kötött, többször 
módosított feladat-ellátási szerződés alapján. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződéssel a 
korábbi szerződéses jogviszonyukat megújítják, és a szerződés valamennyi módosításával 
egységes szerkezetbe foglalják. A szerződés megújítására figyelemmel valamennyi korábbi 
szerződés, és azok módosítása hatályát veszti, a felek szerződéses jogviszonyára kizárólag jelen 
szerződésben foglaltak hatályosak. 
 
23.) Jelen szerződésben 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 
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 Alapból 
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. 
 
24.) 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 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
Bicske, 2022. __________________            
 
 
 
        __________________________              ______________________________             

          Equus-Dent Kft.                                         Bicske Város Önkormányzta                                       
képviseletében: Elbert József                             képviseletében: Bálint Istvánné 

                           ügyvezető                       polgármester 
   
 
 

__________________________ 
dr. Dobos Bettina 

fogorvos 
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Záradék:  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződést megismerte és a …./2022. (… ….) 
számú határozatban a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 
 
 
 
Bicske, 2022. ________________ 
 
 
 
 

                      Fritz Gábor  
            jegyző 

 
            
 
 
 
                     dr. Petrik Péter 
                   ügyvéd 
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