
 1 

Tárgy:  Dr. Nagy György szerződésmódosítási 
kérelme 

Sorszám: IV/18 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 
dr. Bimbó Mária osztályvezető, 
Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és  
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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. december 12-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 2013. december hó 4. napján 
az előterjesztés 3. számú mellékletét képező kérelemmel fordult Békés Város 
Önkormányzatához, amelyben kéri  
- a 2012. május hó 24. napján kelt – 2012. november hó 16. napján módosított – feladat-

ellátási szerződés 2.) pontjának, illetve 
-  a 2012. november hó 16. napján létrejött feladat-ellátási szerződés 2.) és 3.) pontjának 
módosítását aképpen, hogy a gyermek-iskolafogászati feladatok ellátása tekintetében a 
rendelési idő ne napi lebontásban, hanem a mindenkor hatályos finanszírozási szerződésben 
és a működési engedélyben feltüntetett rendelési időre hivatkozással kerüljön meghatározásra. 
Az előterjesztéshez mellékelt kérelem indoka, hogy a gyermek-iskolafogászat tekintetében az 
ellátott létszám minden év szeptemberében újra megállapításra kerül, és immár tendencia a 
csökkenő ellátotti létszám. A létszámcsökkenés miatt, ami a továbbiakban is folyamatosnak 
valószínűsíthető, kevesebb rendelési idő kerül finanszírozásra.  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésének d) pontja 
értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés tartalmazza a rendelési idő meghatározását. 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár álláspontja szerint ez nem jelenti a rendelési idő 
naponkénti bontásban való feltüntetését, elegendő a hatályos működési engedélyben 
foglaltakra hivatkozás.     

A GAMMA DENT BT. területi ellátási kötelezettséggel csak gyermek-iskolafogászatot nyújt 
a városban óvodába, általános iskolába illetve középiskolába járó gyermekek részére. Az 
ellátás igénybevétele – a kivételes, sürgős esetektől eltekintve - nem szabadon választott, a 
gyermekek a számukra előírt, az oktatási intézmény által közölt időpontban jelennek meg a 
rendelésen.  

A módosítás eredményeként elkerülhető lesz, hogy az iskolafogászati feladatok 
vonatkozásában a rendelési időben beálló változások miatt a szerződéseket több alkalommal 
módosítani kelljen. A feladat-ellátási szerződés rögzíti, hogy a rendelési idő módosításáról 
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egészségügyi szolgáltatónak tájékoztatási kötelezettsége áll fenn az önkormányzat felé, amit a 
hatályos működési engedély kézhezvételét követően haladéktalanul kell megtegyen.    

A GAMMA-DENT BT. által kértek nem lennének engedélyezhetőek a területi ellátási 
kötelezettséggel Békés város teljes lakosságának nyújtott fogászati ellátás esetében, ahol a 
rendelési idő módosításához minden esetben indokolt lenne a Képviselő-testület döntése, 
hiszen a több mindenhez alkalmazkodó (pl. munkahely) lakosság érdekeivel ellentétes lenne 
az egészségügyi szolgáltató által egyoldalúan módosított rendelési idő.   

A megbízási szerződések módosításának tervezetei az előterjesztés 1. számú és 2. számú 
mellékleteit képezik.   

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

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a GAMMA-DENT BT .-vel 2012. november hó 26. napján kötött, illetve a 2012. 

május hó 24. napján kötött, majd 2012. november hó 26. napján módosított feladat-
ellátási szerződések módosításához – miszerint a GAMMA-DENT BT. rendelési ideje a 
területi ellátási kötelezettséggel ellátott gyermek-iskolafogászati feladatok tekintetében a 
mindenkor hatályos működési engedély „rendelési idő” rovatában feltüntetett idő 
legyen – hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező szerződésmódosítások aláírására. 

Határid ő:        értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. december 4. 

 
    Izsó Gábor 

polgármester 
 
 
 
 
 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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1. melléklet 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

(TERVEZET) 
 
Amely létrejött egyrészt Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., 
képviseli: Izsó Gábor polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  
Másrészről a GAMMA DENT BT.  (székhely: 5630 Békés, Teleki u. 5., képviseli: Dr. Nagy 
György ügyvezető)  
között a gyermek-iskolafogászati feladatok ellátására azzal, hogy a feladatot Dr. Márk 
Zoltán fogorvos látja el.       
 
Felek rögzítik, hogy a közöttük 2012. május hó 24. napján létrejött – 2012. november hó 16. 
napján módosított – feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják.    
 

1. A feladat-ellátási szerződés 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A fogorvos vállalja a jogszabályokban, a finanszírozási szerződésben és a GAMMA 
DENT BT. mindenkor hatályos működési engedélyének „rendelési idő” rovatában 
szereplő rendelési idő betartását. Fogorvos vállalja, hogy amennyiben a rendelési idő 
módosításra kerül, a működési engedély másolati példányával haladéktalanul értesíti 
Önkormányzatot.   

 
2. Jelen módosítás az aláírást követően lép hatályba. A feladat-ellátási szerződés egyéb 

részei változatlanok maradnak.  
 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …../….. (…) határozatával jelen 
módosítást jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a megállapodást módosító 
okirat aláírására.  

 
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak.  
 

5. Jelen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá, 6 egymással teljesen megegyező eredeti példányban.    

 
Békés, 2013. ……………. hó ….. nap 
 
 
           Izsó Gábor                                 Dr. Márk Zoltán                    Dr. Nagy György 
         Polgármester                        feladatot ellátó fogorvos            GAMMA DENT BT. 
 
 
 
Ellenjegyzem: 
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