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Tisztelt Közgyűlés!
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztálya arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Dr. Czuczor Edit
fogszakorvos által üzemeltetett 2. számú gyermek és ifjúsági fogorvosi körzet rendelési ideje
2019. január 1. napjától megváltozott.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdés d) pontja
szerint a praxisjoggal rendelkező fogorvos és az adott praxisjoggal érintett települési
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés kötelezően tartalmazza a rendelési időt.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztálya, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a fogorvos
működési engedélyének módosításához, valamint a finanszírozási szerződés módosításához
kéri a rendelési idő változására tekintettel a fogorvos és az önkormányzat közötti feladatellátási szerződés módosítását.
Fentiekre tekintettel a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálta a Dr. Czuczor Edit fokszakorvossal
2013. március 28. napján kötött szerződést, és a jogszabályváltozásokra tekintettel új
feladat-ellátási szerződést készített. A feladat-ellátási szerződés az előterjesztés mellékletét
képezi.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztés a közgyűlés hetében tárgyalja,
véleményét a közgyűlésen ismerteti.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2019. január 23.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja a 2. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet vonatkozásában Dr. Czuczor
Edit egyéni vállalkozó fogszakorvossal fogászati szolgálat ellátására vonatkozó
feladat-ellátási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
2. felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
Ács Rezső polgármester
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Iktatószám: I/E/……/2019.
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Fogászati szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviselője: Ács Rezső polgármester, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
másrészről a Dr. Czuczor Edit (szül.:……………………………….., an.:………………………………,
lakcím:……………………………………….., Vállalkozói ig. szám:……………………………, adószám:
………………………………………., bankszámlaszám: ………………………………………..) egyéni vállalkozó
fogszakorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
I. Általános rendelkezések
1.

Megbízó jelen szerződéssel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/B. §-ában foglaltakra figyelemmel megbízza Megbízottat, hogy Szekszárd Megyei
Jogú Város 2. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzetére (7100 Szekszárd, Tartsay
V. u. 16.) vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel, praxis jog birtokában biztosítsa
a fogászati szolgálatot.

2.

Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a gyermek és ifjúsági
fogászati szolgálatot, és kijelenti, hogy a fogorvosi tevékenység folytatásához előírt
jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására
feljogosító képzettséggel. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Népegészségügyi
Osztály) által kiadott működési engedély másolatát az Egészségügyi Gondokság
rendelkezésére bocsátja.

3.

Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy
egészségügyi gazdálkodó szervezete keretében a működési területén a mindenkor
hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a
fogorvosi feladatokat.

4.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a praxis jog alapján nyújtott fogorvosi tevékenységet
– akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak a gazdasági
társaság ügyvezetését ellátó Dr. Czuczor Edit fogszakorvos személyesen folytathat.

5.

Megbízott által ellátandó körzethez tartozó nevelési-, oktatási intézmények listáját
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) rendelete alapján a szerződés 1.
számú melléklete tartalmazza.
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6.

Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxis jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A praxis jog folytatására jogosult személy, illetőleg
az általa elidegenített praxis jogot megszerző orvos köteles Megbízó hozzájárulását
kérni Megbízó általi vállalkozó orvosként történő foglalkoztatásához.

7.

Megbízott a tevékenységét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása
alapján, illetőleg a rendelkezésére álló más források igénybevételével végzi.

8.

Megbízó jelen feladat-ellátási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön, és a körzet részére
járó finanszírozási összeget közvetlenül Megbízott számlájára utalják.

9.

Megbízott által biztosított ügyeleti szolgálatot, jelen szerződés 2. sz. mellékletében
foglaltak szerint Megbízó finanszírozza, amely kiegészül az ügyeleti szolgálatot igénybe
vevő beteg meghatározott összegű hozzájárulásával.

10. Megbízó a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, fogorvost ért kár esetén kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a fogorvosi
szolgáltató által a tárgyévet megelőző évi finanszírozás keretében kapott egy éves
összeget.
Megbízott kötelezettségei
1.

Megbízott köteles ellátni a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott nevelési-,
oktatási intézmények gyermekeit, tanulóit.

2.

Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek
megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban – rendelés
céljából – a betegek rendelkezésére állni:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:00 – 14:00
8:00 – 14:00
8:00 – 14:00
8:00 – 14:00
8:00 – 13:00

A rendelési idő megváltoztatásához Megbízó hozzájárulása szükséges.
3.

Megbízott a fogorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti
képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat. Az alkalmazással járó
költségek Megbízottat terhelik. Megbízott vállalja, hogy a rendelőben alkalmazott
dolgozók munkaszerződéséből egy példányt az Egészségügyi Gondnokság részére átad,
továbbá vállalja, hogy leendő asszisztensével olyan szerződést köt, amelyben ügyeleti
szolgálat ellátására kötelezi.
5
6elot

Megbízott nyilatkozik, hogy a fogászati szolgálat ellátásában a szerződés 3. számú
mellékletében megnevezett egészségügyi szakdolgozó vesz részt. Az egészségügyi
szakdolgozó személyében történő változáshoz Megbízó hozzájárulása szükséges.
4.

Megbízott akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján köteles a
helyettesítéséről gondoskodni. A helyettes fogorvosnak és asszisztensnek rendelkeznie
kell a feladatkörre előírt képesítéssel és a Népegészségügyi Osztály által kiadott
működési engedéllyel. A helyettesítés költségei a Megbízottat terhelik. Megbízott a
helyettes fogorvost a szerződés 4. számú melléklete szerint jelöli ki.
A helyettes fogorvos személyének változásához, valamint a Megbízott tartós
akadályoztatása esetén, a rendelési idő megváltoztatásával járó helyettesítéshez – az
Egészségügyi Gondnokság előzetes tájékoztatása mellett – Megbízó hozzájárulása
szükséges.

5.

Megbízott a fogászati ügyeleti szolgálatot hétvégén és munkaszüneti napokon a
Szekszárd, Tartsay V. u. 16. szám alatti fogorvosi rendelőben 8-14 óráig biztosítja egy
asszisztens közreműködésével.

6.

Megbízott köteles a jogszabályokban foglalt nyilvántartásokat vezetni, a jogszabályok
szerinti adatszolgáltatások teljesítéséről gondoskodni és azokat kérésre az Egészségügyi
Gondnokság részére átadni.
Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat

1.

Megbízott a gyermek és ifjúsági fogorvosi szolgáltatást az ERGONOM Kft. tulajdonában
lévő, 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16. szám alatti rendelőben biztosítja.

2.

Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt fogorvosi rendelők felszerelését a
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet előírásainak megfelelően biztosítja, és folyamatosan
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.
IV.

Záró rendelkezések

1.

Jelen feladat-ellátási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a …../2019. (I.31.) határozatával hagyta jóvá, és 2019. február 1. napján
lép hatályba. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 2013.
március 28-án kelt, és 2013. április 1. napján hatályba lépett feladat-ellátási szerződés
és annak minden módosítása.

2.

Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél hat
hónapos felmondási idővel szüntetheti meg, amelyet írásban kell a másik féllel
közölni.

3.

Megbízó a szerződést azonnali hatállyal,– indoklással – felmondja, ha

6
6elot

-

-

a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.

4.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés
fennállása alatt együttműködnek a fogorvosi szolgálat zavartalan biztosítása
érdekében. Jelen szerződésben foglaltak betartását Megbízó ellenőrizheti.

5.

Megbízó a Megbízott – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Megbízó rendelkezésre
bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament
és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a
továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b), valamint e) pontja alapján a Felek
között fennálló szerződés teljesítése érdekében, valamint a Megbízó közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtására tekintettel
kezeli.

6.

Megbízott kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogalappal rendelkezik a fogászati
szolgáltatásban közreműködő szakdolgozó(k) jelen szerződésben meghatározott
személyes adatainak a Megbízó részére történő átadásra, valamint kötelezettséget
vállal arra, hogy az átadott adatok kapcsán a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást az
érintett szakdolgozónak megadja.

7.

Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik,
ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Járásbíróság, illetve értékhatártól
függően a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

8.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, valamint a vonatkozó
jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadóak.

9.

Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező
példányban készült, amelyből 4 db eredeti példány a Megbízót, 1 db eredeti példány
pedig a Megbízottat illeti meg.

Szerződő felek jelen szerződést – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.
Szekszárd, 2019. január 31.
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester

Dr. Czuczor Edit
egyéni vállalkozó fogszkorvos

MEGBÍZÓ

MEGBÍZOTT

Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és beosztása

Pénzügyi ellenjegyzés

Tamási Anna igazgatóságvezető

Jogi ellenjegyzés

dr. Molnár Kata jegyző

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
1. számú melléklet: Megbízott által ellátandó körzethez tartozó iskolák jegyzéke
2. számú melléklet: Az ügyeleti szolgálat finanszírozására vonatkozó adatok
3. számú melléklet: A fogászati feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi szakdolgozó
megnevezése
4. számú melléklet: Megbízottat helyettesítő fogorvosok megnevezése
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1. számú melléklet
2. számú körzet, ERGONOM Kft., Szekszárd, Tartsay utca 16. (FIN: 170096077): Szekszárdi
Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, AM DASZK Csapó
Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárdi SZC
Bezerédj István Szakképző Iskolája, Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző
Iskolája, Baptista „Esély” Szakképzőiskola, Comenius Általános Iskola, Szent József Katolikus
Általános Iskola Katholische Grundschule.
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2. sz. melléklet

Az ügyeleti szolgálat Megbízó által történő finanszírozásának összege 25.410,- Ft/ügyeleti
nap. Szekszárd, Harc, Szálka, Sióagárd és Őcsény települések lakosainak a szolgáltatás
ingyenes.
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3. számú melléklet
A fogászati szolgálat ellátásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése

Váciné Farkas Ildikó
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
A fogászati szolgálat ellátásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó adataiban történő
változás nem eredményezi a szerződés módosítását.
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5. számú melléklet
Megbízottat helyettesítő fogorvosok megnevezése
Dr. Kartai Anett
szül.:
anyja neve:
lakcím:
Dr. Kunné dr. Vörös Krisztina
szül.:
anyja neve:
lakcím:
Megbízottat helyettesítő fogorvosok adataiban történő változás nem eredményezi a
szerződés módosítását.
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