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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2011. októberi ülésére

Tárgy: Csanytelek Községben fogszakorvosi körzet m ködtetése

Tisztelt Képvisel - testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a fogorvosi ellátás, mint egészségügyi alapellátás m ködtetése az Ötv. 8. § (4)
bekezdése értelmében az önkormányzat kötelez  feladata. A Képvisel -testület 34/2011. (V. 27.) Ökt
határozatával döntött arról, hogy a fogorvosi tevékenységet a praxis betöltetlensége okán, helyettesítés címén
2011. június 1. napjától 2011. december 31. napjáig, Baks Község Önkormányzata határozatba foglalt
hozzájárulása szerint, Dr. Török Tibor Baks községen praktizáló fogszakorvos látja el.
A Képvisel -testület a 34/2011. (V. 27.) Ökt határozata 4.) pontjában felhatalmazást adott önálló fogorvosi
praxis kialakítására való tárgyalás lefolytatására. Több potenciális jelentkez  közül Dr. Frankl Klára Magdolna
fog- és szájbetegségek szakorvosa vállalta a községünkben való letelepedést és az eddig Szegeden általa

ködtetett fogorvosi m ködés megszüntetése után a meglév  fogorvosi eszközök, felszerelések helyi
rendel be való biztosítását 2012. január 01. napjától.
A fogorvosi finanszírozás alacsony volta okán (amely a csökken  betegforgalomnak és a OEP szorzószámának
tudható be) felmerült Felgy  Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanyteleki fogorvosi rendel ben -
az önálló praxist folytató fogorvossal - területi feladat-ellátási szerz dés kötésének igénye. Csatoljuk Felgy
Község Önkormányzata Képvisel -testülete ide vonatkozó 90/2011. (X. 14.) Kvt. határozatát azzal, hogy
javasoljuk az abban foglaltak támogatását, amennyiben a fogorvos vállalja a területi ellátást.
Az önálló orvosi tevékenységr l szóló 2000. évi II. törvény 2. § (3) bekezdés szerint a m ködtetési jog
személyhez kapcsolódó vagyoni érték  jog, amely elidegeníthet . A praxis átadásának jogi akadálya nincs.
A fogorvosi szakellátás Csanytelek, Radnóti M. u. 2. szám alatti orvosi kombinátban történt és a jöv ben is ott
történik a csatolt ellátási szerz désben foglalt feltételek szerint.

Dr. Frankl Klára Magdolna fogszakorvos jelen el terjesztésben és a hozzá csatolt szerz désekben feltüntetett
személyes adatai kezeléséhez hozzájárult, zárt ülés tartását nem kéri.
A fogorvosi praxist átvev Dr. Frankl Klára Magdolna fog- és szájbetegségek szakorvosa a feladat
ellátásához szükséges szakmai képesítéssel, végzettségeir l szóló dokumentumokkal és fogszakorvosi
gyakorlattal rendelkezik. Az önkormányzattal kötend  szerz dési feltételeknek megfelel, a csatolt
szakhatósági igazolások alapján alkalmas a település lakossága egészségügyi alapellátási feladatai
végzésére. A fogszakorvosi feladatok végzését, (a területi ellátási kötelezettség) a szerz dési feltételek
ismeretében vállalta 2012. január 1. napjával, akárcsak a megbízásához, illetve a feladatellátáshoz szükséges
hatósági engedélyek beszerzését.
Támogatjuk Dr. Frankl Klára Magdolna Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi
Népegészségügyi Intézeténél m ködési engedély kérelmének (2012. 01. 01. napjától határozatlan id re)
benyújtását az önkormányzat számára a Népegészségügyi Intézet által kiadott m ködési engedély 2011.
december 31. napjával való megszüntetése mellett és az OEP-pel kötött finanszírozási szerz dés 2011.
december 31. napjával felmondásával.
A fentiekre tekintettel kezdeményezzük (a felsorolt jogszabályhelyek alapján) Dr. Frankl Klára Magdolna
fogszakorvos 2012. január 01. napjától határozatlan id re való megbízását Csanytelek Község közigazgatási
területére az alábbi jogszabályhelyek tudatában:
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A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, továbbá az „egészségügyr l”
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi
alapellátásról.

„Az önálló orvosi tevékenységr l” szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a fogorvos önálló orvosi
tevékenységét az önkormányzat által meghatározott fogorvosi körzetben, a m ködtetési jogot engedélyez  határozat joger re
emelkedését l láthatja el.

„A háziorvosi m ködtetési jog megszerzésér l és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez
szükséges ingó, ingatlan vagyon és m ködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeir l” szóló 18/2000. (II.25.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – törvényben foglalt kivétellel - önálló fogorvosi tevékenységet
végezni csak külön m ködtetési engedély vagy hatósági bizonyítvány birtokában lehet. Ennek megfelel en a m ködtetési jog
megszerzése a jogi el feltétele annak, hogy az önkormányzat valamely orvost fogorvosként foglalkoztasson.

A ködtetési engedélyt, valamint a hatósági bizonyítványt a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok részére
az el  bekezdésben említett 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézete adja ki.

Egészségügyi szolgáltatást „az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeir l, valamint a m ködési
engedélyezési eljárásról” szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében ködési engedély birtokában jogosult
végezni az egészségügyi szolgáltató (fogorvos).

A háziorvosnak ködési engedély kérelméhez az egészségügyi szolgáltatónak a fent nevezett 96/2003. (VII. 15.)
Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében mellékelni kell többek között az önkormányzat és az egészségügyi
kötelezettségét teljesít  egészségügyi szolgáltató között létrejött megállapodást, szerz dést.

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a m ködési engedélyek
kiadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézete feladat- és
hatáskörébe tartozik.

Tisztelt Képvisel - testület!

Indítványozzuk a beterjesztett el terjesztés és a határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2011. október 21.

Tisztelettel:

 Forgó Henrik    Kató Pálné
                            polgármester       jegyz



……/2011. (X. 28.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek községben fogszakorvosi körzet m ködtetése

Határozati   j a v a s l a t

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január hó 1. napjától, annak
visszavonásáig, határozatlan id re térítésmentesen átadja Csanytelek Község fogorvosi körzete
praxisjogát Dr. Frankl Klára Magdolna (Szeged, Dugonics u. 20./b 2. em. 1.)  fogszakorvosnak
és egyben megbízza  területi ellátási kötelezettséggel való m ködtetés jogával az e
határozathoz csatolt 1. melléklet szerinti szerz désben foglaltak szerint(Csanytelek, Radnóti utca
2. sz. alatti rendel ben)   azzal a kikötéssel, hogy a területi ellátási kötelezettség megsz nésekor
a fogorvosi praxisjog az önkormányzatra térítésmentesen visszaszáll.

2) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozathoz mellékelt feladat-
ellátási szerz dés megkötésére és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete és az OEP Dél-alföldi Területi Hivatala felé a további szükséges
intézkedések megtételére (m ködési engedély és finanszírozási szerz dés felmondása 2011. 12. 31.
napjával).

Végrehajtás határideje: folyamatos, feladat-ellátási szerz dés kötésére 2011. december 31.
Felel s:   Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: feladat-ellátási szerz dés megkötését követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dr. Frank Klára Magdolna fogszakorvos (Szeged)
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet (Szentes)
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár



Feladat-ellátási szerz dés

fogorvosi tevékenységre

mely létrejött egyrészr l Csanytelek Község Önkormányzata (Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.) mint
megbízó (képviseletében: Forgó Henrik polgármester) a továbbiakban mint megbízó, másrészr l Dr.
Frankl Klára Magdolna  – a továbbiakban mint megbízott között területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi
ellátás tárgyában az alábbi feltételek szerint:

1.) Csanytelek község fogorvosi tevékenységét területi ellátási kötelezettséggel Dr. Frankl Klára Magdolna
(szül.:  Szeged,  1953.  09.04.,  anyja  neve:  Nagy Ilona,  Szeged,  Dugonics  u.  20/b 2.  em.  1.  sz.   alatti  lakos)
mint a fogorvosi tevékenység ellátásáért felel s személyesen végzi, aki megfelel a háziorvosi, a házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységr l szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítésnek,
mivel fog- és szájbetegségek szakorvosi képesítéssel a tevékenység folytatására jogosult.

2.) A megbízó megbízza, a megbízott pedig fenntartás nélkül vállalja Csanytelek fogorvosi körzete „fogorvosi
járóbetegellátás” feladatai ellátását személyesen területi ellátási kötelezettséggel, mely jelen szerz dés
Csanytelek község lakosai egészségügyi alapellátására terjed ki, akként hogy a fogorvosi feladatokat a mindenkori
szakmai követelményeknek megfelel en látja el.

3.) A megbízott vállalja, hogy fogorvosi teend i ellátásában való akadályoztatása esetén (keres képtelensége miatti
táppénz, tartós, de 6 hónapot meg nem haladó igazolt távollét, szabadság esetén) a hatályos munkaügyi
vonatkozó rendelkezések szerint  önmaga gondoskodik helyettesítésér l akként, hogy a helyettesít  orvos is meg kell hogy
feleljen a fogorvosra irányuló személyi feltételeknek, továbbá úgy, hogy ne okozzon a helyettesít  orvos számára túlzott
megterhelést, akadályozva saját praxisának ellátásában.

4.) A megbízott vállalja, hogy amennyiben ezen szerz dés 3.) pontja szerinti helyettesítésre kerül sor, úgy a
helyettesítése el tt –legalább 24 órával el tte- bejelentéssel él közös megegyezés szerint (szóban/
telefonon/ faxon/e-mailon) a megbízó felé.

5.) A megbízott vállalja, hogy tartós távolléte miatti helyettesítés esetén id ben, Csanytelek község lakosai számára
hozzáférhet  és közérthet  módon, írásos formában tájékoztatást nyújt  az orvosi rendel  várójában az általa
ésszer nek tartott módon.

6.) A megbízott vállalja, hogy fogorvosi tevékenységét az ÁNTSZ illetékes intézete tiszti f orvosa által kiadott érvényes
ködési engedélyében, a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltak és jelen szerz dés szerint legjobb tudással végzi, a

fogorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelel en, a lehet  legmagasabb színvonalon látja el.

7.) A megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízónak joga van jelen szerz dés 6.) pontja szerinti hatóság által
kiadott m ködési engedélyben foglaltaktól eltér  tevékenység folytatása esetén ezen hatóságnál a fogorvosi
tevékenység szakmai vizsgálatának, ill. panasz bejelentés esetén annak kivizsgálása kezdeményezésére.

8.) A megbízott folyamatosan szavatol azért, hogy fogorvosi tevékenysége végzéséhez szükséges, az önálló
orvosi tevékenységr l szóló módosított 2000. évi II. törvényben rögzített ködtetési joggal - jelen szerz dés
megkötése és annak hatályban léte alatt – folyamatosan rendelkezik.

9.) A megbízott vállalja, hogy amennyiben az ÁNTSZ illetékes intézete tiszti f orvosa a megbízott számára
általa kiadott ködtetési engedélyét, a fogorvosi m ködtetési jog megszerzésér l és visszavonásáról, valamint a
fogorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és m ködtetési jog megszerzésének
hitelfeltételeir l szóló módosított 18/2000. (II. 25.) Kormányrendelet 8. §-a alapján visszavonja, akkor arról
haladéktalanul az erre vonatkozó illetékes szerv határozata bemutatásával értesíti megbízottat.

10.)  Megállapodó felek rögzítik a területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi tevékenységet végz  megbízott 2012. január
1. napjától esedékes

       rendelési idejét az alábbiak szerint, amely:



hétf n: 12 órától 19 óráig;
kedden: 12 órától 19 óráig;
szerdán: 12 órától 19 óráig;
csütörtökön: 10 órától 14 óráig;

11.) A szerz  felek rögzítik, hogy a megbízónak joga van jelen szerz dés 10.)  pontjában foglaltak betartása
folyamatos, ill. szúrópróbaszer ellen rzésére.  Abban az esetben,  ha a  megbízó ezen ponttól  –  a  megbízott
bizonyítható szándékos hibájából ered , vagy akadályoztatása bejelentése elmulasztása miatt – eltér en végzi
fogorvosi tevékenységét, úgy a megbízó ezt a két fél között létrejött szerz dés megszegéseként értékeli és e szerz dés azonnali
felmondását kezdeményezheti e szerz dés 20.) pontja szerint.

12.) A megbízó a fogorvosi feladatellátáshoz szükséges orvosi rendel t és annak betegek várakozására szolgáló helyiségét
a megbízott rendeltetésszer  használatába adja (jelen szerz dés hatálya alatti id tartamra)  térítésmentesen. A
rendel höz tartozó többi kiszolgáló helyiségeket a másik 2 körzet háziorvosával közösen használhatja, térítésmentesen, a
jó gazda gondosságával.

13.) A megbízott teljes felel sséget vállal azért, hogy a fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges –vonatkozó
jogszabálynak megfelel -  alkalmas eszközök folyamatosan rendelkezésre álljanak, ill. gondoskodik annak
szükségszer  pótlásáról, cseréjér l saját anyagi eszközei felhasználásával, saját kockázatára.

14.) A megbízó vállalja, hogy a megbízott számára rendeltetésszer  használatba adott e szerz dés 12.) pontja
szerinti helyiségek állagát évente felülvizsgálja, továbbá szükség és lehet ség szerint az önkormányzat
költségvetése terhére, saját anyagi forrásából fedezi az orvosi rendel  és annak kiszolgáló
helyiségei karbantartása költségeit. A megbízott köteles a 12.) pont szerinti épületek rendeltetésszer
használata során (kármegel zés szempontjaira tekintettel) az általa tapasztalt m szaki, építészeti eltérések
esetén a megbízót soron kívül e-mailon/faxon írásban értesíteni).

15.) A megbízó vállalja, hogy az általa kialakított m szaki feltételek rendelkezésre állása után gondoskodik egyedi
fogyasztásmér k, h mennyiségmér k 12.) szerinti helyiségekben való felszereltetésér l saját költségére, melynek alapján az
elkülönített tényleges fogyasztás szerint kerül sor a közüzemi díjak megbízott számára való
kiszámlázására.

16.) A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz dés szerint használatába adott 12.) pont szerinti
épületeken belül felmerült közüzemi díjak: világítás, f tés, vízfogyasztás költségeit a közüzemi költség kiszámlázását
követ en, annak kézhezvételét l számított 8 napon belül a teljes összeget, egy-összegben, forintban megfizeti.

17.) A megbízott vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló  43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 8. § alapján a területi
ellátási kötelezettséggel m köd  fogorvosi szolgálat finanszírozására közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dél-alföldi Területi Hivatalával szerz dést köt.

18.) A szerz  felek rögzítik, hogy a megbízott által ellátott fogorvosi körzetbeli tevékenysége után juttatott
finanszírozás teljes összegét – 2012. január 1. napjával - a megbízottra engedményezi. A megbízó ezen
nyilatkozatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala  felé  a  megbízott
számára való finanszírozása egyszer sítése érdekében teszi.

19.) A szerz  felek megegyeznek abban, hogy jelen szerz dést úgy a megbízott, mint a megbízó
felmondhatja, külön indokolás nélkül –írásban-  30 napos felmondási id  mellett akkor, ha e szerz désben
vállalt, vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségét, kötelezettségeit neki felróhatóan szándékosan,
vagy akár gondatlanságából ered en, de vétkesen megszegi, hibásan, késedelmesen, vagy egyáltalán nem
teljesíti. A felmondás a szerz dést megszünteti. A jelen szerz désb l ered  kötelezettség elmulasztása, ill.
késedelem akkor valósul meg, ha az arra kötelezett szerz dött fél nem teljesíti azokat az intézkedéseket,
vagy nem tesz nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az arra kötelezett elvárásnak megfelel en
teljesíteni tudjon. A szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott szerz désszegésért való felel sséget
nem lehet kizárni.

20.) Jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben els sorban a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységr l szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, a vonatkozó további szakmai



rendeletekben, szerz désekben, szakmai követelményeket el író mindenkori hatályos szabályokban,
valamint a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

21.) A megállapodó felek rögzítik, hogy e szerz désb l ered  vita esetén peren kívüli egyeztetésre törekednek,
ennek hiányában, (bármelyik fél elzárkózása esetén) a vita eldöntésére a Csongrádi Városi Bíróság  illetékes.

22.) Ezen szerz dés 4 eredeti példányban készült, melyb l 3 példány megbízott, 1 példány megbízó példánya.

23.) Jelen szerz dést felek elolvasták, értelmezték azt, s mint akaratukkal mindenben megegyez t
helybenhagyólag írták alá.

C s a n y t e l e k, 2011. október 28.

……………………………………………….                  ………………………………………………
Csanytelek Község Önkormányzata                   Dr. Frankl Klára Magdolna fogszakorvos
Képvisel -testülete nevében, képviseletében eljáró
Forgó Henrik polgármester   megbízó Ph.

  Ph.

A szerz dést készítette és ellenjegyezte: ……………………………………………
Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete felkérése alapján
Kató Pálné az önkormányzat jegyz je

  Ph.


