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Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása – fogászati ügyeleti ellátásra 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. október 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Mötv. 41.§ (6) bekezdése alapján az önkormányzat kötelező feladata a fogorvosi ügyeleti 
ellátás biztosítása. Korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy a Kormányhivatal tájékoztatást 
kér az ellátás módjáról. Megyénkben Salgótarjánban lett volna lehetőség, ahol a szolgáltatás-
hoz – csatlakozó lakosságszám függvényében – hozzájárulást kellett volna fizetni. 
 
A Semmelweis Egyetem felajánlotta, hogy önkormányzati hozzájárulás nélkül ellátja az ügyeleti 
ellátást. További jelentős előnye az intézményválasztásnak, hogy közlekedés szempontjából 
lényegesen jobban megközelíthető a rétsági lakosok számára.   
 
A szolgálatásról feladat-ellátási szerződést kell kötni. A szerződés tervezete megérkezett.  A 
szolgáltatás finanszírozásához Rétság Város Önkormányzata lemond a Nemzeti Egészségbiz-
tosítási Alapkezelőtől lehívató finanszírozásról, az Egyetem pedig e finanszírozás terhére bizto-
sítja szolgáltatást.   
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. október 19. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
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3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények… 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(X.27.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Feladat-ellátási szerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében a határozat mellékletét 
képező feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  

Amely létrejött egyrészről 

Név: 
egyrészről a    Semmelweis Egyetem  
     Fogorvostudományi Kar 
székhelye:    1085 Budapest, Üllői út 26. 
adószám:     15329808-2-42 
bankszámlát vezető bank neve:  Magyar Államkincstár 
bankszámla száma:    MÁK 10032000-00282819-00000000 
törzskönyvi azonosító (PIR):  329804 
Intézményi azonosító:   FI 62576 
Statisztikai számjel: 15329808-8542-312-01 
Képviselő: Dr. Szél Ágoston rektor 
 Dr. Szász Károly kancellár 
Felelős szervezeti egység:  
Képviseletében eljár:  
mint Szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató, másrészről 

 
Rétság Város Önkormányzata 
székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

adószám: 15735492-2-12 

bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank Nyrt. Rétsági Fiókja 

bankszámla száma: 11741031-15451615 

képviselő neve és tisztsége: Hegedűs Ferenc polgármester 

mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat – továbbiakban együtt: Felek 
 
 
között alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: 
Eütv.), az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.), az 
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az 
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 
11.) ESzCsM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbi feltételekkel:  
 

 
I. Előzmények 

 
1. Felek rögzítik, hogy az Eatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz 
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról. 

 
2. Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - szerződést köthet 
természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.  

 



3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására az OTH 
határozata alapján működési engedéllyel rendelkezik.  
 

4. A Szolgáltató a fogorvosi ügyelet ellátását a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám 
alatti szervezeti egységén keresztül biztosítja. 

 
 

II. A szerződés tárgya  
 

1. Felek az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján feladat-ellátási szerződést kötnek, mely alapján a 
Szolgáltató 2017. november 01. napjától határozatlan ideig ellátja az Önkormányzat részére az 
Eatv. 5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi 
ügyeleti ellátás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megszervezését és folyamatos biztosítását az 
alábbiak szerint: 
a) ügyeleti idő: hétvégén és ünnepnapokon 8 órától 14 óráig, 
b) ellátotti kör: az Önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek, 
c) ellátás helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 
d) a Szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételeket az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM 
rendeletre figyelemmel a Szolgáltató biztosítja a saját tulajdonában, illetve használatában 
lévő tárgyi eszközökkel, 

e) személyi feltételek: a Szolgáltató a feladatellátáshoz fogorvost és asszisztenst biztosít.  
 
2. Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzata a Szolgáltatóval az ellátásra feladat-ellátási 

szerződést kötött önkormányzatok részére biztosítja.  
 
 
3. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj számításánál a Szolgáltató a KSH tárgyév január 1-jei 

lakosságszámra vonatkozó adatot veszi figyelembe. 
 

III. Egyéb rendelkezések  
 

1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás ellátására határozatlan időre rendelkezik 
szerződéssel.  

 
2. Jelen feladat-ellátási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek 

egymással elszámolni. 
 

3. Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Mötv., 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok az irányadók. 

 
4. Jelen feladat-ellátási szerződést Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

….............számú határozatával hagyta jóvá. 
 

5. Jelen Szerződést a Szerződő Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, a 
szóban közölt módosítás érvénytelen. A jelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését 
teljes egészében tartalmazza. A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden korábbi, a jelen 
Szerződéssel ellentétben álló kijelentésüket hatálytalannak tekintik. 



6. A Felek a jelen Szerződéssel összefüggő nyilatkozataikat (pl. felszólítás) a másik Féllel 
írásban, igazolható módon kell közölni (ajánlott-tértivevényes küldemény útján megküldeni 
vagy személyesen átadni). A megküldött nyilatkozatok a második sikertelen kézbesítéstől 
számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek minősülnek. 

7. A Szolgáltató képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges intézkedéseket a 
jelen pontban megnevezett kapcsolattartó gyakorolja:1 

Szervezeti egység:   
Név:      
Telefonszám: 
E-mail cím:  

8. Az Önkormányzat képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges 
intézkedéseket a jelen pontban megnevezett kapcsolattartó gyakorolja: 2 

Név: Dr. Szájbely Ernő    
Telefonszám: 35/350-019 
E-mail cím: fogaszat@wnet.hu 

 
9. Jelen feladat-ellátási szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 
 

 
Önkormányzat 

…………………………… 
képviseletében 

…………………………….. 
polgármester 

 Szolgáltató 
Semmelweis Egyetem 

képviseletében: 
………………………… 

Dr. Szél Ágoston 
rektor 

 
………………………… 

           Dr. Szász Károly 
           kancellár 

Jogi szempontból ellenjegyzem:                     ………………………… 
                                      Dr. Kovács Zsolt 
                                                                                        jogi és igazgatási főigazgató 

………………………………………… 
 jegyző 

     ………………………… 
Fedezet: …………………….        Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna 
Pénzügyileg ellenjegyzem:                      gazdasági főigazgató 
………………………………. 
   gazdasági vezető 
 

                                                 
1 Kérjük kitölteni! 
2 Kérjük kitölteni! 


