
Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i
ülésének jegyzőkönyvéből:

138/2011.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő I. sz. fogászati szolgálat vállalkozásban történő működtetéséről.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. október 1-i hatállyal
hozzájárul ahhoz, hogy Euro-Poli Dentál Fogászati Kft. működtesse az I. sz. fogorvosi
körzetet azzal a feltétellel, hogy Dr. Erdei Márta fogorvost foglalkoztatja, valamint
Maduda Ibolya fogászati asszisztenst 2011. december 31-ig alkalmazza.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert,
hogy az Euro-Poli Dentál Fogáaszati Kft –vel (Fegyvernek, Kossuth u. 9.) az I. számú
fogászati szolgálatra a határozat melléklete szerint a „Feladat-ellátási szerződés”-t
megkösse.

Erről értesül:
1./ Kókai Gergely

2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5./ Képviselőtestület tagjai

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Nagy József sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2011. augusztus 26.

Schultz Ferencné



Feladat-ellátási szerződés

Amely létrejött egyrészről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében eljáró Tatár László polgármester – mint használati jogot átadó – (Fegyvernek
Orvosi Rendelő I. számú fogorvosi szolgálatának fenntartója),
Másrészről Euro-Poli Dentál Fogászati Kft nevében eljáró Kókai Gergely (Fegyvernek,
Kossuth U. 9., adószám: 11502441-2-16) – továbbiakban vállalkozó - között,
meghatározatlan időre.

1. A felek megállapodnak abban, hogy Fegyvernek nagyközség I. számú fogászati körzet
vegyes lakosai részére a vállalkozó folyamatos egészségügyi ellátást nyújt területi
ellátási kötelezettséggel. Az I. sz. körzet leírását a szerződés 1. sz. melléklete
tartalmazza.

2. A vállalkozó a körzetben ellátandó feladatokat a 4/2000. (II.25.) EüM. Rendeletben
foglaltak alapján köteles elvégezni.

3. Az egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szerv (önkormányzat) által
rendelkezésre bocsátott létesítmények és eszközök jegyzéke jelen szerződés
mellékletét képezi.

4. A minimum feltételekhez szükséges tárgyi eszközöket az átadó biztosítsa a
későbbiekben is.

5. Az átadott tárgyi eszközök karbantartásáról, javításáról az átvevő gondoskodik oly
módon, hogy 2011. október 1-től az átvevő által megrendelt karbantartási, javítási
munkák költségeit számla alapján vállalja. (A karbantartás, javítás fogalma a
számviteli törvény szerint értendő.) A használhatatlanná vált fogászati szakmai tárgyi
eszközök pótlása az átvevő feladata.

6. A minimum feltétel biztosításához szükséges eszközökből az épület, építmény
felújítási költségeit (számviteli törvény szerint) teljes egészében az átadó, a minimum
feltétel biztosításához szükséges egyéb eszközök felújítási költségeit 50-50 %-ban az
átadó és a vállalkozó vállalja. Az épület, építmény felújítása esetén a vállalkozó
kezdeményezésére egyedi megállapodással azon felújítások költségeit, melyek nem
függnek össze közvetlenül a szakmai tevékenység végzésével, (pl. burkolatcsere) 50-
50 %-ban a vállalkozó és az átadó viseli.

7. Az átadó 2011. október 1-én a folyamatos fogászati ellátás érdekében térítésmentesen
biztosítja a népjóléti miniszter által szabályozott, a működéshez szükséges minimum
tárgyi feltételeket. Ezt követően az átvevő biztosítja a fogyóeszközök pótlását.
7.1. A vállalkozó a fogorvos feladatát az Orvosi Rendelőben (Fegyvernek,

Felszabadulás út 128/A.) köteles ellátni, mely telephelyként is működik. A
rendelési idő napi 6 óra, a helyi gyakorlatnak megfelelően.

7.2. A épületbe való belépés idejét az átadó nem korlátozza.
8. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben tartozása és egyéb

kötelezettségvállalása 60 napon belül nem kerül kiegyenlítésre, erről haladéktalanul
értesíti az önkormányzatot.

9. A leltár szerint átvett eszközöket a területi ellátási kötelezettség megszűnésével
köteles a tulajdonosnak visszaszolgáltatni az átvétellel megegyezően, a szokásos
mértékű használatra alkalmas állapotban.
Az I. számú fogászati körzet rendelőjében használt szakmai anyagkészlet
térítésmentesen kerül átadásra a vállalkozás részére.

10. A vállalkozó az intézményt együttesen terhelő üzemeltetési, fenntartási kiadásokhoz a
következőképpen járul hozzá.



10.1 A fenntartási illetve üzemeltetési költségekhez (takarítással kapcsolatos
kiadások, szemétszállítás, szennyvíz díj, energia költségek) a fogászati
rendelőre jutó közös költségek 100 %-ával köteles hozzájárulni.

10.2 A telefondíj számlázása a tényleges beszélgetési idő alapján kerül
kiszámlázásra

10.3 Veszélyes hulladék kezeléséről ezen megállapodás melléklete rendelkezik.
10.4 A 10.1 – 10.3 pontban felsorolt kiadásokról számla készül, melyet a

vállalkozás az egészségügyi intézmény pénztárába vagy a 11745066-
15409993-30300004 sz. OTP számlára befizeti vagy átutalja.
A számlázás negyedévente történik a tárgynegyedévet követő hó 10-ig.

11. Vállalkozó vállalja, hogy a jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló Dr. Erdei
Márta fogorvost foglalkoztatja, valamint Maduda Ibolya fogászati asszisztenst a
jelenlegi bérének megfelelő összeggel minimum 2011. december 31-ig alkalmazza.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a vállalkozásnak szüksége van orvos
vagy asszisztens helyettesítésére, abban az esetben saját maga köteles gondoskodni a
helyettesről és annak bérezéséről.

12. Vállalkozó vállalja, hogy az épületre, tevékenységre vonatkozó munka,- tűz,- baleset,-
környezetvédelmi vagyonvédelmi, stb. előírásokat magára nézve is kötelezőnek tartja.
Ezen szabályok be nem tartásából eredő károk megtérítése a vállalkozót terhelik.

13. Vállalkozó vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést
köt, vállalja a szerződésben foglaltaknak megfelelően, hogy az önkormányzati
feladatot ellátja, a területi határokat betartja és a fenntartó (önkormányzat) kérésére
tájékoztatást ad a működésről.

14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgálat ellátásához a (jelenleg
TETFOG program) a programot a vállalkozó köteles fenntartani.

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint
a társadalombiztosításról szóló mindenkori érvényes rendeletek az irányadók.

16. A szerződés felbontását a felek írásban kezdeményezhetik. A felmondási idő 6 hónap.
A felmondási idő alatt a 10. pontban foglalt díjat köteles fizetni a vállalkozó. A körzet
folyamatos ellátásáról az önkormányzat és a vállalkozó orvos együtt köteles
gondoskodni.

17. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti.
18. A praxis működésével kapcsolatban az önkormányzat részéről bármilyen észrevétel

van, köteles a vállalkozót haladéktalanul írásban értesíteni.
19. A szerződő felek ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek

fogadják el, s azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Fegyvernek, 2011. augusztus 26.

………………………………… …………………………………….
Tatár László Kókai Gergely
polgármester ügyvezető



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Melléklete

Fegyvernek I. és II. számú fogászati körzet területi ellátási kötelezettsége a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2003. (IX.4.) számú rendelete alapján

I. sz. körzet
Felszabadulás út 76-258. és 51-239.,
Petőfi Sándor út,
Arany János út,
Bajcsy- Zs.út
Marx Károly út,
Béke út
Tópart út,
Tópart tanya,
Hy Mihály út,
Vajda J. út
József Attila út
Zrínyi út
Dobó István út
Lehel út
Bacsó Béla út
Fürst Sándor út
Damjanich út
Szóntó K. J. út
Dózsa György út 2-102., és 1/A-75.,
Táncsics Mihály út 44-176., és 47-195.,
Zártkert út,
Hársfa út,
Dankó út,
Gát út,
Ságvári út,
Gyóni Géza út 1-27/A., és 2-28/C.,
Kossuth Lajos út 2-28., és 1-7.,
Árpád út,
Rózsa út,
Vörösmarty M. út,
Kilián Gy. út,
Szondy Gy. út,
Zagyi I. út
Kocsordos tanya



MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről: Nagyközség Polgármesteri Hivatal Orvosi Rendelő
(Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A.) képviseletében Tatár László
Másrészről: Euro-Poli Dentál Fogászati Kft. képviseletében Kókai Gergely (Fegyvernek,
Kossuth u. 9.)
között a mai napon az I.-es és II. számú fogászati körzetben keletkező veszélyes hulladék
ártalmatlanításának feltételeiről, melyekről az aláíró felek a következőképpen állapodnak
meg:

- A fenti számú körzetben keletkező veszélyes hulladékot az adott dolgozó személyzet a
részükre kiadott szabványos gyűjtőedényzetben gyűjti össze.

- Átvételre kerülő hulladékok:
 Betegellátási hulladékok (azonosító szám: V 97103)
 Egyszer használatos eszközök hulladékai (azonosító szám: V 97104)
 Lejárt szavatosságú gyógyszerek (azonosító szám: V 53501)

- A gyűjtőedényzetet a keletkező veszélyes hulladék mennyiségétől függően
folyamatosan biztosítja az Orvosi Rendelő.

- Az elszállítás egyszerre történik a többi körzetben, védőnőknél, laborban, stb.
keletkezett veszélyes hulladékkal. Elszállítás előtt a névvel, körzetszámmal ellátott
gyűjtőedényzetek külön-külön súlymérésre kerülnek.

- A szállításról kiállított számla összegéből továbbszámlázásra kerül a körzetre jutó rész
(az elszállított összsúly és a körzetből elszállított mennyiség aránya alapján).

- A kiszámlázás a negyedéves működési költség hozzájárulás számlázásával együtt
történik.

Ezen megállapodás Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Orvosi Rendelő és az
Euro-Poli Dentál Fogászati Kft között létrejött feladat-ellátási szerződés elválaszthatatlan
részét képezi.

Fegyvernek, 2011. augusztus 26.

Tatár László Kókai Gergely
polgármester ügyvezető


