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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szeptember havi testületi ülést követően, október 1. napon az alábbi levelet kaptuk: 
                                                          

Tisztelt Önkormányzat, Polgármester Asszony/Úr, Tisztelt Jegyző Asz-
szony/Úr!                              
Iktatási szám: 96090-31/OFTOFMI/2018    
  
  
Az elmúlt héten továbbítottuk szerződéstervezetünket az ügyeleti fogorvosi ellátással 
kapcsolatban. Több Önkormányzattól visszajelzést kaptunk, amelyben megjegyezték 
hogy a szerződésben olyan pontok maradtak, amelyek az Önkormányzatok fizetési 
kötelezettségére utalhatnak, pedig ahogy azt joggal megjegyzik, ilyen kötelezettsége 
az Önkormányzatoknak a szerződés aláírásával nem keletkezik. A szerződést az 
Egyetem Jogi Főigazgatóságával ismételten átnéztük, és az ilyen félreértésre okot 
adó pontot,bekezdést töröltünk.  
Ugyancsak kérés volt, hogy egyértelműen jelöljük meg a szerződés kezdetének idő-
pontját. Ezt 2018. november 01-ei dátummal megtettük. Ezzel az időponttal a koráb-
bi szerződés érvényét veszti és az új szerződés lép érvénybe.  
Mellékelt fájlban küldjük a véglegesnek szánt szerződésformát. Most is kérjük annak 
átnézését, és ha bármi további megjegyzés van azt szívesen fogadjuk.  
Azt kérjük ,hogy ha még van visszajelzés azt egy héten belül megkaphassuk. Ha 
ilyen nem érkezik akkor mi ismételt e-mailben jelezzük, hogy az  összes szerződés 
azonos formában az Önkormányzatok által aláírható. 
Kérjük, hogy  ne felejtsék a kipontozott részeket kitölteni! 
  
Együttműködésüket köszönjük! 
  
Tisztelettel:  
Prof. Dr. Szathmári Miklós orvos főigazgató úr megbízásából, 
  
Orvosszakmai, Finanszírozási és  
Minőségbiztosítási Főigazgatóság 
Tel.:06 1 459 1500/55460 

 
Jelen módosítás egységesítéseket tartalmaz, valamint korrigálásra kerültek az esetleges fizeté-
si kötelezettségre utaló mondatok.  
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Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. október 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

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

2017. évben megkötött szerződés, 2018. szeptember havi ülésen jóváhagyott szerződés 
 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(X.26.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fogászati ügyeleti ellátás bizto-
sítására kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú módosításától készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Feladatellátási szerződés 2. számú módosí-
tását jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2018. október 31. 
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  
      
székhely:    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. Merkely Béla rektor 
 Dr. Szász Károly kancellár 
Eljáró szervezeti egység:  Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 
Képviseletében:   dr. Kivovics Péter, igazgató 
 
mint Szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató, másrészről 
 
Rétság Város Önkormányzata 
székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
adószám: 1573492-2-12 
bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank Nyrt. 
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 a Budapest 
Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Népegészségügyi Osztály határozata alapján 
működési engedéllyel rendelkezik.  

 
4. A Szolgáltató a fogorvosi ügyelet ellátását a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám 

alatti Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézeten keresztül biztosítja. 
 

 
II. A szerződés tárgya  

 
5. Felek az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján feladat-ellátási szerződést kötnek, mely 

alapján a Szolgáltató 2018. november 1. napjától határozatlan időre 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: - a az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm.rendelet 23. § (3) 
bekezdés „b” pontjában leírtak szerint – „folyamatos elérhetőség biztosításával, 
minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással” (hétfőtől-péntekig, hétvégén és 
ünnepnapokon). A biztosított készenléti idő: 
Hétfő-péntek: 20:00-07:00 
Szombat:        08:00-13:00 
                       14:00-19:00 
                       20:00-24:00 
Vasárnap:       24:00-07:00 
                       08:00-13:00 
Hétfő:             24:00-07:00 
 
Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező. 
 

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.  
 
6. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a  …….. és Térsége Önkormányzatainak 

Társulása tagönkormányzatai, valamint a Szolgáltatóval az ellátásra feladat-ellátási 
szerződést kötött önkormányzatok részére biztosítja.  

 
7. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj számításánál a Szolgáltató a KSH tárgyév január 1-

jei lakosságszámra vonatkozó adatot veszi figyelembe. A szolgáltatási díj számítására 
vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm.rendelet 23.§ (3) 
bekezdésében foglaltak az irányadóak, melyre tekintettel az Önkormányzatokat díjfizetési 
kötelezettség nem terheli. 

III. A szerződés megszűnése 



 
8.  A Felek a jelen szerződés megszűnéséről az alábbiak szerint rendelkeznek: 
9. Bármelyik szerződő fél jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban, 

indokolás nélkül felmondani. 
10. Az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgáltató 

jelen szerződésben vállalt kötelezettségének neki felróhatóan nem tesz eleget. 
11. Egyebekben a szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 
12. A Szolgáltatás megszűnésekor a Felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnése 

esetén a Szolgáltató szükség szerint köteles az ellátás biztonsága érdekében addig – de 
legfeljebb 6 hétig -szolgáltatást nyújtani, amíg pótlásáról az Önkormányzat gondoskodik. 

 
 

IV. Egyéb rendelkezések  
 
 

13. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján nyújtott 
egészségügyi szolgáltatás keretében a betegnek, illetve harmadik személynek kárt okoz, 
akkor a Ptk. általános szabályai szerint kell helytállnia. 

 
14. A Szolgáltató szavatol azért, hogy megfelelő általános felelősségbiztosítással rendelkezik, 

amely alkalmas azon követelések, vagy kártérítési igények fedezésére, amelyekért jelen 
Szerződés alapján felelős. Az Önkormányzat kérésére a Szolgáltató köteles e biztosítás 
meglétét igazolni. 

 
15. 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. 

 
16. Jelen feladat-ellátási szerződést …............... Önkormányzata Képviselő-testülete 

…............. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
17. 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 kapcsolatos megállapodásukat e szerződés életbe lépésével hatálytalannak 
tekintik. 

 
18. A Feleknek 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. 

 
19. A Szolgáltató képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges intézkedéseket 

a jelen pontban megnevezett kapcsolattartó gyakorolja: 
Szervezeti egység:  Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 
Név: Dr. Hermann Péter, Dr. Kivovics Péter     
Telefonszám:  (1) 317-66-00, (1) 317-0951 
 

20. Az Önkormányzat képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges 
intézkedéseket a jelen pontban megnevezett kapcsolattartó gyakorolja: 1 



Név:    
Telefonszám: 
E-mail cím: 
 

21. Felek megállapodnak egymással abban, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban közvetlen 
tárgyalások útján, egymás közt rendezik, azonban ezek sikertelensége esetén a Polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel, illetékességgel 
rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

 
22. Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek 
minősülnek. 

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

jóváhagyólag aláírták. 
 
……..….., .............................................. 
 

 
Önkormányzat 

…………………………… 
képviseletében 

…………………………….. 
polgármester 

 Szolgáltató 
Semmelweis Egyetem 

képviseletében: 
Dr. Merkely Béla  

rektor 
 

 Egyetértek: 
 
 

  ………………………… 
  Dr. Szász Károly 
  kancellár 
Jogi szempontból ellenjegyzem: 
   
 jegyző  
 nevében és megbízásából  
 
 ………………………………….. ………………………………. 
 aljegyző Dr. Kovács Zsolt 
  jogi és igazgatási főigazgató 
Fedezet: …………………….  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
………………………………. ………………………………… 
  Baumgartnerné Holló Irén 
 gazdasági vezető gazdasági főigazgató 


