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2-5/2010/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 
 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli 

üléséről. 
 

 

Napirend: II. számú vegyes fogorvosi körzet ellátása 
 

53/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a II. számú vegyes fogorvosi körzet ellátásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének b) 

pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényre az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A képviselő-testület megbízza a CED - DENT KFT.-t . (székhelye: 2700 Cegléd, Szél 

út 16., cégjegyzékszám 13-09-073064, adószám.:12172528-2-13)  2010. május 01. napjától a 

II. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogorvosi körzet  (Abony, Vasút út 

15.) működtetésével és az ellátásban személyesen közreműködő fogszakorvosként Dr. Szabó 

Levente (lakcím: 2700 Cegléd, Teleki út 6. 3/11.) jelöli ki a mellékletben foglalt 

megállapodás szerint. 

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. ponthoz kapcsolódó 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Dr. Szabó Levente Cegléd, Teleki út 6. 3/11. 

6. CED-DENT Kft. Cegléd, Szabadság tér 2. 

7. ÁNTSZ Regionális Intézete Cegléd, Kossuth tér 1. 

8.   ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete Budapest Váci út 174. 
 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 

             polgármester               jegyző 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. március 09. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

              jkv. 
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53/2010.(III.08.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS  

Fogorvosi feladatok ellátására 
 

 

mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné Dr. Balogh 

Edit polgármester 2740 Abony, Kossuth tér 1.) , mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős 

szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: CED-DENT Kft. ( képviseli: Bacskainé 

Jakab Ilona ügyvezető,  székhelye : 2700 Cegléd, Szél út 16.. cégjegyzékszám 13-09-073064, 

adószám.:12172528-2-13)  , mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi 

szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1.) Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében és az 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása 

érdekében, a 2000. évi II. törvény, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, a 43/1999. (III.3.) 

Korm. rendelet továbbá a  4/2000. (II.25.) EüM rendelet, a 48/1997.(XII.17.) NM rendelet és 

a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően megbízza, az Egészségügyi 

szolgáltató pedig elvállalja a II . számú vegyes fogorvosi  körzet ( Abony, Vasút út 15.)  

lakosainak fogorvosi alapellátását, a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos 

területi ellátási kötelezettséggel.  

Jelen szerződés függelékét képezi a területi ellátás pontos megjelölése.  

 

2.) Az Egészségügyi szolgáltató jelen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen szerződésben 

meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai 

szabályokban előírt, a szakmai irányelvekben rögzített színvonalon - a Fog- és Szájbetegségek 

Szakmai Kollégiuma által kiadott Szakmai és Módszertani Levelek és Irányelvek 

Gyűjteménye alapján - területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. 

 

3.) E szerződés 2010. május 01. napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.  

 

4.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a körzet ellátási területén lakók fogászati ellátását 

biztosítani, valamint - a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve - a területén kívül lakók 

ellátását is biztosíthatja. Az Egészségügyi szolgáltató a fog- és szájbetegek gyógyító-

megelőző alapellátását végzi.  

Fogorvosi alapellátása keretében feladatai a következők: 

 a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,  

 a fogászati szűrővizsgálatok végzése,  

 a góckutatás,  

 a terhesek fogászati gondozása, és  

 a sürgősségi ellátás.  

 

Az Egészségügyi szolgáltató fogászati prevenciós feladatkörébe tartozik továbbá az 

iskolafogászati tevékenység ellátása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX.3.)NM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott korosztály számára a 6. §-ban 

foglaltak alapján. 

A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a 

nevelési-oktatási intézmény biztosítja.  

http://srvcom.debrecen.hu/testulet/Dokumentumok/Közgyűlés/2008.08.28/19/A%2037.számú%20fogorvosi%20körzet%20területi%20ellátási%20kötelezettsége.html
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A tanév kezdetét követő 2 hónapon belül az Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az 

Egészségügyi szolgáltató felé közli az adott tanévben ellátandó tanulók létszámát.  

 

5.) Az Egészségügyi szolgáltató a 4. pontban leírt feladatok ellátásához szükséges fedezetet az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított 

összegből biztosítja. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen 

szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, az 

Egészségügyi szolgáltatót személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli. 

 

6.) A praxisban személyesen közreműködő fogszakorvos adatai: 

 

Név:  Dr. Szabó Levente (szül.: 1971.09.08. Marosvásárhely, an.: Tóth 

Ibolya) 

 

Diplomájának kelte és száma: 327/21.04.1998 

 

Fogorvosok alapnyilvántartási száma: A/62498 

 

Működtetési jog feltételei fennállását igazoló határozat száma és kelte:  3912-2/2010. 

február 24. 

 

7.) A közreműködő fogszakorvos helyett – a helyettesítés esetét kivéve – más csak az 

Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával láthatja el az alapellátás feladatait. Az 

Önkormányzat hozzájárulása nélkül a közreműködő fogszakorvos személyének változása 

felmondásra okot adó magatartás. A praxisban személyesen közreműködő fogszakorvos 

távolléte idejére – a folyamatos betegellátás érdekében - megfelelő szakmai helyettesítésről 

saját költségére köteles gondoskodni. Egészségügyi szolgáltató az ellátási zavar esetén 

haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat 

képviselőjét (Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Közszolgáltatások 

és Munkaügyi Osztály vezetőjét.). Az előre nem tervezhető eseményeket, azok észlelését 

követő 5 munkanapon belül kell írásban bejelenteni. 

 

8.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a függelék szerinti körzet területi leírásában 

foglaltakat figyelembe venni, mely körzethatárokat az Önkormányzat egyoldalúan is 

módosíthatja. Ennek feltétele, hogy az Önkormányzat a módosítás tervezett időpontja előtt 

legalább 30 nappal a változást az Egészségügyi szolgáltatóval közölje, valamint a módosított 

körzethez tartozó lakosságszám ne legyen kevesebb a jogszabályban előírt minimumnál. Az 

Egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat által módosított körzethatárral összefüggő 

változásokat köteles a szolgáltatást igénybevevőkkel külön-külön megismertetni. 

 

9.) A területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez a mindenkor hatályos egészségügyi 

szolgáltatások finanszírozásról szóló jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően, az 

Egészségügyi szolgáltató köteles biztosítani a II. számú fogorvosi körzet térítésmentes, 

részleges térítés mellett igénybe vehető és térítésköteles ellátását.  

 

10.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a mindenkor hatályos egészségügyi szolgáltatások 

finanszírozásról szóló jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen, részleges térítés 

ellenében vagy térítéssel elvégezni a szükséges fogorvosi ellátásokat. Amennyiben a 

térítésköteles fogorvosi beavatkozás térítési díját jogszabály nem határozza meg, az 
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Egészségügyi szolgáltató a díjakat a szakmai irányelveknek megfelelően szabadon állapítja 

meg.  

Az alkalmazott díjtételekről az Egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében 

tájékoztató táblát kifüggeszteni. 

 

11.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott 

ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint 

nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. A térítésmentes 

ellátásokról az Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv kérésére köteles adatot 

szolgáltatni.  

 

12.) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy 

köteles az Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervnek azt bejelenteni. Ez esetben köteles 

mindenkor biztosítani a rezidens fogorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét.  

 

13.) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa foglalkoztatott 

személy/ek közreműködésével látja el a mindenkor hatályos munkajogi jogszabályok szerint. 

 

14.) Az Egészségügyi szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben 

meghatározott időrendben köteles rendelni, és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint 

az Önkormányzattal köteles közölni. 

A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően ki 

kell függeszteni. 

 

 

15.) Az Önkormányzat  ellenőrzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.  

Ennek keretében  az Egészségügyi szolgáltató : 

- rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, 

biztosítja az     

      iratokba való betekintést. 

 

16.) Az Egészségügyi  szolgáltató  a  jelen  szerződésben  foglalt fogorvosi alapellátást 2740 

Abony, Vasút út 15. sz. alatti , az Önkormányzat tulajdonát képező helyiségben köteles 

biztosítani. 

A rendelő felszereltségét Egészségügyi Szolgáltató biztosítja. Az Önkormányzat a saját 

tulajdonában lévő rendelőben dolgozó fogorvos költségeihez 11.900.- Ft rendelő fenntartási 

díjjal járul hozzá. 

Az Egészségügyi szolgáltató a gép- műszer és egyéb állóeszközök fenntartását, felújítását 

köteles biztosítani a minőségi fogászati alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az 

eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. 

 

17.)  A szerződő felek a 4. pontban meghatározott feladatok színvonalát mérő mutatóknak 

tekintik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény V. fejezetében foglaltakat, 

különösen a szakmai követelmények betartását és a minőség biztosítási rendszer kiépítését. A 

cél elérése érdekében a minőségi rendszer magába foglalja a minőségi követelmények 

meghatározását, ezek teljesítésének ellenőrzését, értékelését, szükség szerint tanúsítását és a 

folyamatos minőségfejlesztést. A megfelelőség tanúsítás az Egészségügyi szolgáltató 

minőségügyi rendszerének, valamint ezáltal a szolgáltató által nyújtott ellátások minőségének 

felülvizsgálata és elismerése. Az Egészségügyi szolgáltató a megfelelőség tanúsítást az általa 

önkéntesen teljesített, az ellátás színvonalát emelő és szakmai tartalmát bővítő szolgáltatás 

minősége megfelelőségének elismerése érdekében kezdeményezheti. 
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18.) Felek a jelen szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Az 

Önkormányzat 6 hónapos felmondási idővel jelen szerződést felmondhatja, ha 

 saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek 

érdekképviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi 

szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e szakmai színvonal csökkenést az 

egészségügyi hatóságnak az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenőrzése is 

igazolja,  

 az Egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan 

megszegi,  

 a MEP jelzése alapján az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a 

közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt fennáll a 

finanszírozási szerződés azonnali hatályú felmondásának veszélye. 

 

Jelen szerződés csak olyan határidővel mondható fel, amely alatt biztosítható az ellátás 

folyamatossága.  

A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt 

közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőre útján ellenőrizhet.  

 

19.) Az Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha: 

 az Egészségügyi szolgáltató működési engedélyét visszavonták,  

 az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására 

vonatkozó szerződést, és emiatt a finanszírozási szerződést felmondták.  

 

20.) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató felel az általa harmadik 

személynek okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.  

 

21.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban  leírt 

feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és 

kötelező felelősségbiztosítás birtokában látja el. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Ptk. 

és az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni.  

 

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírják. 

 

Abony,2010. ………… 

 

 

………………………………………                 ……………………………….………             

Abony Város  Önkormányzata    CED- DENT KFT: 

Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit          Képviseli: Bacskainé Jakab Ilona 

             Polgármester       ügyvezető 


