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Tárgy: Feladat-ellátási szerződés módosítási 

kérelem 

 

Sorszám: IV/5 

Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és  

Szociális Bizottság 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. február 23-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Békés Város Önkormányzata és a GAMMA-DENT BT. (székhely: 5630 Békés, Teleki 

u. 5., ügyvezető: Dr. Nagy György) között két feladat-ellátási megállapodás van hatályban, 

amelyek alapján Dr. Teleki Réka és Dr. Márk Zoltán fogorvosok gyermek-iskolafogászati 

feladatokat látnak el, területi ellátási kötelezettséggel.    

Dr. Nagy György fogorvos, a GAMMA-DENT BT. ügyvezetője 2015. február 12-én 

az előterjesztés 2. számú mellékletét képező kérelemmel fordult Békés Város 

Önkormányzatához, amelyben kéri, hogy a 040096007 OEP kódú fogorvosi körzet betöltetlen 

körzetté módosuljon. A módosítást a gyermeklétszám csökkenése, illetve az iskolafogászati 

praxisjog megszüntetése teszi szükségessé. A feladatot jelenleg ellátó fogorvos a 

továbbiakban helyettesítés keretében látná el a feladatot.  

A feladat-ellátási szerződés módosítására vonatkozó tervezet az előterjesztés 1. 

mellékletét képezi.  A feladat-ellátási szerződésben a módosításokat dőlt betűvel jelöltük.  

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GAMMA DENT Bt-vel 

kötött feladat-ellátási szerződés módosításához - a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal – hozzájárul.  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a megállapodás aláírására, a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Határidő:        értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2015. február 13. 

    Izsó Gábor 

polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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1. melléklet 

 

Feladat-ellátási szerződés 

(tervezet) 

 

Amely létrejött egyrészt Békés Város Önkormányzata (5630 Békés Petőfi S. u. 2.; képviseli: Izsó 

Gábor polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a GAMMA DENT Bt (5630 Békés, Teleki u. 5.; képviseli: Dr. Nagy György) között a 

gyermek iskolafogászati feladatok ellátására azzal, hogy a feladatot betöltetlen körzetként működteti. 

 

 

1.) Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

2/B §-ban foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek.  

 

2.) Az Önkormányzat megbízza a GAMMA DENT Bt-t, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok 

alapján gyermek iskolafogászati feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási kötelezettséggel 

betöltetetlen körzetként helyettes fogorvos közreműködésével. A területi ellátási kötelezettség 

kiterjed a mindenkori hatályos jogszabályok által kötelezően előírt és az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogászati ellátáson belül a gyermek 

iskolafogászati feladatokra a Békésen tanuló középiskolás korosztály részére. 

 

3.) Az érintett ellátási körzet a 040096007 OEP kódú gyermek iskolafogászati körzet. 

 

4.) Jelen feladat-ellátási szerződést a Felek határozatlan időre kötik, melynek legrövidebb 

időtartama a szerződéskötés napjától számított 5 év. 

 

5.) A GAMMA DENT Bt.  vállalja a jogszabályokban, a finanszírozási szerződésben és a GAMMA 

DENT BT. mindenkor hatályos működési engedélyének „rendelési idő” rovatában szereplő 

rendelési idő betartását, melyről működési engedély másolati példányával haladéktalanul 

értesíti Önkormányzatot. 

 

6.) A GAMMA DENT Bt. vállalja, hogy amennyiben a rendelési idő módosításra kerül, a 

működési engedély másolati példányával haladéktalanul értesíti Önkormányzatot.   

 

7.) Felek rögzítik, hogy a GAMMA DENT Bt. fogorvosi ügyeletet nem működtet. 

 

8.) A gyermek iskolafogászati feladatot helyettesítő fogorvos a GAMMA DENT Bt tulajdonában 

lévő Békés, Teleki u. 5. sz. alatti telephelyen látja el. A feladatellátás a GAMMA DENT Bt saját 

költségén, saját eszközeivel és műszereivel, saját rezsiköltségén történik. A Bt a tárgyi 

feltételeket az Önkormányzat felé térítésmentesen biztosítja. 

 

9.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek iskolafogászati feladatok finanszírozására 

és a feladatátvállalási szerződés kezdetétől a GAMMA DENT Bt-vel közvetlen finanszírozási 

szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. 

 

10.) A GAMMA DENT Bt vállalja, hogy a helyettesítő fogorvost és a segítő szakdolgozót saját 

költségén alkalmazza, és gondoskodik szakmai továbbképzésükről. 

 

11.) A helyettesítő fogorvos fogadja és segíti a szakmai (Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) és önkormányzati ellenőrzéseket. Az Önkormányzat 

ellenőrzése a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára irányulhat. 

 

12.) A betöltetlen körzet helyettesítését, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, Békési, Szeghalmi Kistérségi Intézete által kiadott hatályos 
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működési engedélyben foglalt elfogadott helyettesítési rend szerint látják el. A helyettesítők 

díjazásáról a GAMMA DENT Bt gondoskodik. 

 

13.) A szerződő felek a szerződést azonnali hatállyal felmondhatják. 

 

- A tulajdonos: a Békés megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

kezdeményezésére, amennyiben szakmai kérdésben elmarasztalható jogerős határozat 

születik. 

- GAMMA DENT Bt: ha a finanszírozó az OEP-pel kötött szerződés bármilyen okból 

megszűnik, valamint előre nem látható rendkívüli esemény következik be. 

 

 

14.) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja  

 

- ha feladatellátó a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat,  

- a feladatellátó önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 

elveszti. 

 

15.) A felek hat hónapnál rövidebb felmondási időt nem határozhatnak meg. 

 

16.) A szerződés közös megegyezéssel is felmondható, ebben az esetben a felek 6 hónapos 

felmondási határidőt kötnek ki. A felmondás határideje a hónap utolsó napja lehet.  

Felmondható a szerződés a fenti határidővel abban az esetben is, ha bármelyik fél a 

szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, megszegi. 

 

17.) Felek rögzítik, hogy tevékenységük folytatása során a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

alapján kártérítési felelősséggel tartoznak.  

 

18.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

 

19.) Jelen szerződés kapcsán felmerült vitás ügyekben a szerződő felek egyeztetni kötelesek, ennek 

eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. Ezen 

szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a gyermek iskolafogászati feladatok ellátására 

vonatkozó 2012. május 24-én kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik.  
 

20.) Ez a megállapodás a Országos Egészségbiztosítási Pénztári kötendő szerződés megkötésének 

időpontjában lép hatályba. 

 

21.) Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

22.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……./2015. (II. 23.) számú határozatával jelen 

megállapodást jóváhagyta és felhatalmazta polgármesterét a megállapodás aláírására. 

 

Békés, 2015. február 24. 

 

 Izsó Gábor   Dr. Nagy György 

       polgármester   GAMMA DENT Bt 

 

Ellenjegyzem: 

 

Jogi ellenjegyzés 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 




