
Tisztelt Képviselők! 

 

Mint ismeretes 2013. május 31. napján Halászi, Püski és Kisbodak települések polgári jogi 
megállapodást kötöttek a fogorvosi feladatok ellátására vonatkozólag. 

E megállapodás értelmében a szerződő felek azzal bízták meg Halászi Község Önkormányzatát, 
hogy gondoskodjon az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott fogorvosi alapellátás biztosításáról Halászi, Püski és Kisbodak községek 
vonatkozásában, továbbá az e rendelkezés e) pontjában meghatározott iskola-egészségügyi ellátáson 
belül a fogorvosi feladatok ellátásáról Halászi és Püski községek vonatkozásában. 

Dr. Mészáros Tibor fogszakorvos bejelentette, hogy nyugdíjba kíván vonulni, egyben utódjául 
megjelölte Dr. Szabó Szilvia fogszakorvost, aki nyilatkozott arról, hogy a praxis ellátásához 
szükséges valamennyi feltételnek megfelel. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján a fogorvos – 
jogszabályban meghatározott feltételek szerint - jogosult a praxisjog elidegenítésére. A 
törvény szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni 
kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott 
praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. 

Amennyiben az önkormányzat: 

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott 
körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek, 

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat-ellátási 
szerződést kötni, erről nyilatkoznia kell. 

Fentiekkel kapcsolatos döntést tehát a másik két település megbízása alapján Halászi Község 
Önkormányzata jogosult és köteles meghozni. A döntésről egyidejűleg tájékoztatni kell a másik 
két érintett Önkormányzatot.  

A szerződő fél (Pulpadent Bt.) nem változna, azonban a cégbe beltagként belépne az új fogorvos, 
aki a feladatok személyes ellátását – a működési engedély és a finanszírozási szerződés hatályba 
lépését követően -  2014. augusztus 31. napját követően kezdené meg azzal, hogy akár már ezt 
megelőzően is helyettesítheti dr. Mészáros Tibort, ha a fogorvosok egymás között így állapodnak 
meg. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az új fogorvossal kössünk előszerződést a feladat ellátására 
vonatkozólag. 

Halászi, 2014. június 19. 

 

Majthényi Tamás s.k. 

polgármester 

 



Határozati javaslat: 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja dr. Mészáros 
Tibor javaslatát és nyilatkozik, hogy a települési fogorvosi praxisjogot megszerezni kívánó 
orvossal azaz, dr. Szabó Szilviával - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben 
feladat-ellátási szerződést kíván kötni.  

 

E szándékot megerősítendő a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy dr. 
Szabó Szilvia fogorvossal a település fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozólag 
előszerződést kössön az előterjesztésben foglalt feltételeknek megfelelően.  

A Képviselő-testület előre felhatalmazza továbbá a polgármestert a feladat ellátására 
vonatkozó megállapodás aláírására is, feltéve, hogy az az előszerződésnek megfelelő 
tartalommal jön létre.  

A Képviselő-testület döntéséről a Kormányhivatal illetékes népegészségügyi szakigazgatási 
szervét, továbbá Püski és Kisbodak településeket értesíteni kell.  

 

 



ELŐSZERZŐDÉS 

fogorvosi feladatok ellátására  

 

mely létrejött az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdésének a) 
pontja alapján egyrészről  
Halászi Község Önkormányzata (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.), képviseli: Majthényi 
Tamás polgármester), másrészről a  
Pulpadent Betéti Társaság (Székhelye: 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 113., Adószáma: 
21025390-1-08, Cégjegyzékszáma: 08-06-009882, képviseli: dr. Szabó Szilvia beltag, fogorvos),  
között a keltezésben szereplő helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: 
 
1. A Szerződő felek jelen előszerződés aláírásával arra vállalnak kötelezettséget, hogy amennyiben 
Dr. Szabó Szilvia fogszakorvos a Halászi-Püski-Kisbodak településeket érintő fogorvosi 
alapellátásához kötődő praxisjogot megszerzi, úgy egymással feladat-ellátási megállapodást kötnek 
az előszerződés mellékletében meghatározott tartalomnak megfelelően. 
 
2. Dr. Szabó Szilvia kijelenti, hogy a praxisjog megszerzésének feltételeivel rendelkezik. Ennek 
igazolására bemutatja az alábbi dokumentumokat: 
- Orvosi képesítést igazoló okirat 
- Szakorvosi képesítést igazoló okirat 
- Hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- Praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásának igazolása (a Kormányhivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete hatósági bizonyítványa az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján) 
- Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyilvántartási Főosztályának határozata (az 
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a 
működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 
18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet alapján) 
- Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi szervezetének igazolása a kamarai tagság 
fennállásáról 
- Cégkivonat, mely igazolja, hogy a Pulpadent Bt. képviseletében Dr. Szabó Szilvia eljárhat. 
 
3. Az előszerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:73. § 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
4. E megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazta Halászi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …/2014. (VI. 25.) határozatával. Dr. Szabó Szilvia – mint a Pulpadent Bt 
beltagja - aláírási jogosultságát cégkivonattal igazolta. 
 
A megállapodást a szerződő felek átolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Halászi, 2014. …................................. 
 

______________________________ 
Halászi Község Önkormányzata 

Majthényi Tamás 

_______________________________ 
Pulpadent Bt. 

dr. Szabó Szilvia 
polgármester fogorvos 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 



  
MELLÉKLET 

 
MEGÁLLAPODÁS FOGORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA (TERVEZET) 

 
amely létrejött egyrészről 
Halászi Község Önkormányzata (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.), képviseli: Majthényi Tamás 
polgármester), 
a továbbiakban, mint megbízó, 
 
másrészről a Pulpadent Betéti Társaság (Székhelye: 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 113., 
Adószáma: 21025390-1-08, Cégjegyzékszáma: 08-06-009882, képviseli: dr. Szabó Szilvia beltag, 
fogorvos),  
a továbbiakban, mint megbízott  
 
között a keltezésben írt helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 
1. A megbízó az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodni köteles a fogorvosi alapellátásról. (az egészségügyi 
szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 
szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete alapján az e megállapodás tárgyát képező 
egészségügyi szakma kódja: 1300, megnevezése: fogászati ellátás). 
 
2. A megbízó az 1. pontban meghatározott önkormányzati feladat ellátásával jelen megállapodással 
megbízza a megbízottat, aki e megbízást elfogadja. A megbízott képviselője dr. Szabó Szilvia 
fogszakorvos (Pecsétszám: …..........., szül: Csíkszereda (Románia) 1988.07.08. an.: Jakab Ilona, 
lakcíme: 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 113.) köteles a fogorvosi tevékenység elsődleges, személyes 
és folyamatos ellátására az ellátási területéhez (körzetéhez) tartozó Halászi, Püski és Kisbodak 
települések tekintetében. Jelen megbízási feladat ellátására kizárólag a megbízott jogosult és köteles, 
kivéve a betegség és szabadság idejére, amikor - erről Halászi község polgármesterét előzetesen 
tájékoztatva - erre jogosult 3. személy helyettesítheti. A megbízott helyettesítéséről maga köteles 
gondoskodni. 
 
3. A megbízott vállalja, hogy az ellátási területen lakó, továbbá a külön jogszabályban foglaltak szerint 
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottak részére ellátja a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben meghatározott fogorvosi 
feladatokat, továbbá az alábbi nevelési-oktatási intézményekben az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az iskola-egészségügyi fogorvosi és fogászati asszisztensi 
feladatokat: 
- Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-27.); 
- Halászi Óvoda és Bölcsőde (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 89.), valamint annak Püski 
tagintézménye (9235 Püski, Fő utca 9.); 
- Darnózseli Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda Püski tagintézménye (9235 Püski, Fő utca 9.).  
 
4. A megbízott kijelenti, hogy a fogorvosi tevékenység folytatásához előírt minden szükséges személyi 
feltétellel rendelkezik. A megbízott kijelenti, hogy az e megállapodás tárgyát képező tevékenység 
ellátása során felmerülő felelősségvállalási kötelezettsége miatt érvényes felelősségbiztosítási szerződést 
kötött és azt jelen megállapodás hatálya alatt folyamatosan fenntartja. A megbízott vállalja, hogy a jelen 
megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához szükséges hatósági engedélyeket megszerzi.  
 
5. A fogorvosi körzet rendelési idejét a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. számú 
melléklet tartalmazza. A rendelési idő betartása a megbízott felelőssége. A rendelési idő módosítására – 
pontosabban a módosítások működési engedélyben történő átvezetésének kezdeményezésére - akkor 
kerülhet sor, ha ahhoz Halászi község polgármestere előzetesen, írásban hozzájárul.  



 
6. A megbízó az 1/1 arányú tulajdonát képező, az e megállapodás 2. számú mellékletében megjelölt 9228 
Halászi, Kossuth Lajos utca 113. szám alatt található fogorvosi rendelőt a hozzá tartozó kiszolgáló 
helyiségekkel, továbbá az ott található és a megbízó tulajdonát képező bútorokkal, műszerekkel, 
eszközökkel együtt (a továbbiakban együtt: rendelő) a megbízott részére legkésőbb 2014. augusztus 31. 
napján, ingyenesen használatba adja, azzal, hogy a megbízott az e megállapodás szerinti feladatát ezen 
rendelőben köteles ellátni. A megbízó tájékoztatja a megbízottat, hogy az e megállapodás szerinti 
egészségügyi szolgáltatás folytatásához szükséges tárgyi feltételek - az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 
előírásainak megfelelően - a rendelőben biztosítottak. A megbízó a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése 
érdekében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges - a fent hivatkozott jogszabályban 
meghatározott - szakmai minimumfeltételeket a feladatellátás céljából külön térítés nélkül biztosítja. 
Ebbe a körbe tartozik az orvosi működéshez szükséges jogszabályban előírt eszközök beszerzése, 
valamint azoknak az orvosi tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges állapotban tartása is. Az 
ingyenesen használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatával felmerülő, azzal együtt járó 
értékcsökkenésért a megbízott nem felel. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a használatba vett 
épület esetleges műszaki meghibásodásából eredő üzemeltetési költség-többletet a megbízó köteles 
viselni.  

  
7. A 6. pont szerinti átadás-átvételről –a megbízónak és az megbízottnak - jegyzőkönyvet kell készíteni, 
mely tartalmazza az átvett tárgyak és eszközök felsorolását, szükség esetén azok műszaki állapotára 
vonatkozó megjegyzéseket, az átadás dátumát, valamint az átadó és az átvevő aláírását. A megbízott a 
rendelő és az átvett eszközök használatát – a szabályszerű helyettesítés esetének kivételével - a megbízó 
előzetes hozzájárulása nélkül másnak át nem engedheti. 

 
8. A 6. pontban meghatározott rendelő üzemeltetésének költségeit (rezsijét) a megbízó e megállapodás 
3. számú mellékletében meghatározottak szerint részben átvállalja.  
 
9. Megbízó kötelezettsége a rendelők felújítása és karbantartása. Felújítás és karbantartás fogalmára a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8.-9. pontjai irányadóak. 
 
10. A megbízott az e megállapodásban meghatározott feladat finanszírozására közvetlenül szerződést 
köt az illetékes egészségbiztosítási szervvel, melyhez a megbízó jelen megállapodás aláírásával 
hozzájárul. Az egészségbiztosítási szervvel a megbízott közvetlenül számol el, azaz a megbízó felé a 
közfinanszírozás tekintetében elszámolási kötelezettséget e megállapodás nem keletkeztet. A megbízott 
ezúton is kijelenti, hogy az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során az ellenőrzést 
végzővel, az általa elvárt módon együttműködik.  
 
11. A megbízott vállalja, hogy a megállapodásban vállalt feladat ellátásához szükséges, külön 
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező egészségügyi alkalmazottat (fogászati 
asszisztenst) saját költségére foglalkoztatja. 
 
12. A megbízó és megbízott kijelentik, hogy jelen megállapodással a közöttük 2001. április 3-án létrejött 
megállapodást erősítik meg, illetve helyezik új alapokra, tekintettel arra is, hogy a megbízott jogi 
személy beltagja személyében, azaz a feladatot ténylegesen ellátó fogszakorvos személyében változás 
történt. Jelen megállapodás 2014. szeptember 1-től határozatlan időre szól, azzal, hogy 
hatálybalépésének feltétele feladat ellátásához szükséges, jogerős működési engedély megszerzése.  
 
13. Jelen megállapodást a felek kizárólag közös megegyezéssel, vagy az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában foglaltak szerint rendes felmondással szüntethetik meg, azzal 
hogy a felmondási idő mindkét fél vonatkozásában 6 hónap.  
 
14. A kártérítés és kártalanítás kérdésében a felek a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezéseit 
tekintik irányadónak, azzal, hogy a megbízott érdekkörében felmerülő káresemény esetén elsősorban az 



orvosi felelősségbiztosító megtérítési kötelezettségét kell érvényesíteni. A megbízó kizárja a felelősségét 
abban az esetben, ha a megbízott a 4. pontban meghatározott kötelezettsége ellenére érvényes 
felelősségbiztosítással – a káresemény bekövetkezésének időpontjában - nem rendelkezik.  
  
15. A megállapodás bármilyen jogcímen történő megszűnése, vagy megszüntetése esetén a megbízott a 
rendelőt, valamint a használatra átadott eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
köteles haladéktalanul a megbízó részére visszaadni, azok visszatartására még abban az esetben sem 
jogosult, ha a megbízót vele szemben fizetési, vagy kártérítési kötelezettség terheli. Az átadásról – a 7. 
pontban részletezett adattartalommal - jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
16. A megbízó tájékoztatja a megbízottat, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás a települési 
önkormányzatnak nem kötelező feladata, továbbá ilyen feladatot önként sem vállalt, ezért e szerződés 
fogorvosi ügyeletben részvételi kötelezettséget nem keletkeztet. 
 
17. A megbízott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ellátás nyújtásában részt vevő, a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő egészségügyi szakszemélyzet 
biztosítása a megbízott feladata és költsége.  
 
18. Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori Polgári Törvénykönyv 
megbízási szerződésre vonatkozó szabályai irányadóak. Az e megállapodásban merev hivatkozással 
megjelölt jogszabály módosítása, vagy hatályon kívül helyezése esetén az annak helyébe lépő, 
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezést kell értelemszerűen alkalmazni. 
 
19. A szerződő felek a közöttük e megállapodásban foglalt tevékenység gyakorlása kapcsán felmerülő 
vitás kérdéseiket először minden esetben egymással egyeztetve és együttműködve kísérlik meg 
megoldani, szóbeli, majd ennek eredménytelensége esetén írásbeli kapcsolattartás formájában. 
Mindezek eredménytelensége esetén az esetleges jogviták eldöntésére a szerződő felek értékhatártól 
függően a Mosonmagyaróvári Városi Bíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
 
20. E megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazta Halászi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …/2014. (VI. 25.) határozatával. Dr. Szabó Szilvia – mint a Pulpadent Bt beltagja - 
aláírási jogosultságát cégkivonattal igazolta.  
 
A megállapodást a szerződő felek átolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Halászi, 2014. …................................. 
 
 

______________________________ 
Halászi Község Önkormányzata 

Majthényi Tamás 

_______________________________ 
Pulpadent Bt. 

dr. Szabó Szilvia 
polgármester fogorvos 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
  



1. számú melléklet - A körzet rendelési ideje 
 
 

  Rendelési idő: 
 hétfő  
 kedd  
 szerda  
 csütörtök  
 péntek  

 
 
 



2. számú melléklet – A fogorvosi rendelő és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségek  
 
 
A rendelő címe: 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 113. (Halászi, belterület 247 hrsz.), 
Tulajdonosa: Halászi Község Önkormányzata 
 
A fogorvosi szolgáltatás céljára használatba adott helyiségek: 
- Váróhelyiség 22,89 m2 
- Fogorvosi rendelő 22,89 m2 
- Röntgen 5,30 m2 
- Öltöző 6,09 m2 
- Személyzeti WC 1,17 m2 
- Személyzeti mosdó 1,39 m2 
- Zuhanyzó 1,90 m2 
 
A háziorvosi és a fogorvosi szolgáltatás céljára közösen használható helyiségek: 
- Szélfogó 16,35 m2 
- Közlekedő 3,98 m2 
- Akadálymentes WC 5,04 m2 
- Női mosdó 2,46 m2 
- Női WC 0,99 m2 
- Férfi mosdó 3,17 m2 
- Férfi WC 1,38 m2 
 



3. számú melléklet – A fogorvosi rendelő fenntartási költségeinek viselése 
 
Az alábbi díjakat és költségeket a (közmű)szolgáltatóval megkötött megállapodás alapján a 
megbízó Önkormányzat fizeti meg közvetlenül a szolgáltató részére: 
- víz- és csatornaszolgáltatás díja 
- fűtés (gázszolgáltatás) díja 
- elektromos áram szolgáltatásának díja 
- kommunális hulladék elszállításának díja. 
 
 
Az alábbi díjakat és költségeket a (közmű)szolgáltatóval megkötött megállapodás alapján a 
megbízott fizeti meg közvetlenül a szolgáltató részére: 
- telefonszolgáltatás díja 
- internet szolgáltatás díja 
- veszélyes hulladék elszállításának költsége 
- mosatás költsége 
- takarítás költsége 
 


