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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptemberi ülésére 

 
Tárgy: Megbízási szerződés módosítása fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Visszautalunk a Képviselő-testület 71/2012. (X. 12.) Ökt határozat tárgyban hozott döntésére, melyben 
megbízást adott Dr. Csabai Klára fogszakorvos számára 2012. november 1. napjától 2013. október 31. 
napjáig Csanytelek Község lakossága fogászati alapellátására, a csatolt szerződésben foglalt feltételek 
szerint.  
Tekintettel arra, hogy  közeleg a megbízás lejárati ideje, dönteni kell a Képviselő-testületnek arról, hogy 
továbbra is Dr. Csabai Klára fogszakorvossal kívánja elláttatni a feladatot, vagy pályázatot ír ki a 
kedvezőnek nem mondható praxisra.  
Dr. Csabai Klára fogszakorvos a jelenlegi megállapodásban írt kondíciók mellett továbbra is vállalja a 
település lakossága fogászati alapellátását, tartós helyettesítéssel, 60 %-ra lecsökkentett finanszírozással.   
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 
4. pontja az önkormányzat kötelező feladataként rögzíti az egészségügyi alapellátást (amelybe a fogorvosi ellátás is 
beletartozik), így az önkormányzat adott évi költségvetéséből kell fedezni a megbízási szerződés szerinti 
összeget a feladatellátás biztosítása érdekében. 
A feladat ellátásához az önkormányzat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, a vonatkozó 
Kormányrendeletben előírt minimumfeltételek változatlanul rendelkezésre állnak, ezért kezdeményezzük, 
hogy a megfelelő képesítéssel rendelkező Dr. Csabai Klára fogszakorvossal 2013. november 1. napjától 
határozatlan időre kössön megbízási szerződést a Képviselő-testület, annak aláírására való felhatalmazásával. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Indítványozzuk ezen előterjesztésben foglaltak és a határozati javaslatban írtak megtárgyalását és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. szeptember 5. 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 
 

  



…/2013. (X. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Megbízási szerződés módosítása  fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX.  törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja (egészségügyi alapellátás feladata biztosítása 
érdekében) felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat Dr. Csabai Klára fogszakorvossal helyettesítés 
keretében, fogászai alapellátás végzésére kötött (a Képviselő-testület által 71/2012. (X. 12.) Ökt határozatával  
jóváhagyott)  megbízási szerződés módosítására vonatkozó, ezen határozathoz mellékelt megbízási szerződés 
aláírására, melynek költségei megtérítését az önkormányzat adott évi költségvetése terhére engedélyezi, 
továbbá a szükséges intézkedések megtételére. 
Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2013. november 1. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Csabai Klára fogszakorvos (Csongrád) 
- OEP Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 



Megbízási szerződés 
 

mely létrejött egyrészről Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete (6647 Csanytelek, 
Volentér János tér 2.) képviseli: Forgó Henrik polgármester, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 
másrészről Dr. Csabai Klára vállalkozó fogszakorvos (anyja neve: Keller Valéria, szül. helye. Csongrád, 
ideje: 1957. január 6. Csongrád, Kossuth tér  4. I. 2. sz. alatti lakos), mint Megbízott (továbbiakban: 
Megbízott) között a Csanyteleki fogorvosi körzet fogorvosi és iskolafogászati feladatok tartós 
helyettesítéssel való ellátása tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az Önkormányzat feladatkörébe tartozó 
fogorvosi körzet fogorvosi szakellátását Csanytelek község lakosságának területi ellátási 
kötelezettségének vállalásával tartós helyettesítéssel biztosítja 2013. november hó 1. napjától  
határozatlan időre. 
 

2.) Jelen szerződés hatályba lépésének napjától a fent írt időtartamra Megbízó átadja, Megbízott 
átveszi a fogorvosi körzet ellátási kötelezettségét tartós helyettesítés címén a 71/2012. (X. 12.) 
Ökt határozatban foglaltak alapján. 

 
3.) Megbízott a fogorvosi tevékenységét  a Megbízó tulajdonában lévő Csanytelek, Radnóti utca 2. sz. 

alatti fogorvosi rendelőjében az ott lévő eszközökkel látja el  a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet által a VI-
R042/02082-7/2012 szám alatt kiadott jogerős működési engedélyben engedélyezett 
rendelési időben az alábbiak szerint: 
minden hét  hétfő  11:45-14:15 2:5 óra 
  kedd  11:45-14:15 2:5 óra 
  szerda  11:45-14:15 2:5 óra 
  csütörtök 11:45-14:15 2:5 óra 
  péntek  11:45-14:15 2:5 óra 
      összesen: 12:5 óra 

4.) Megbízott vállalja, hogy a feladatok ellátásának színvonalát a vonatkozó hatályos jogszabályok 
szerinti tárgyi feltételek, személyi feltételek és szakmai környezet megteremtésével, saját és 
szakasszisztens továbbképzésével biztosítja. Vállalja továbbá, hogy a fogorvosi tevékenység 
végzéséhez szükséges – a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott minimumfeltételek 
szerinti – eszközöket biztosítja és saját felelősségi körben gondoskodik az eszközök működőképes 
rendelkezésre állásáról. 

 
5.) Megbízott helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – saját maga köteles 

gondoskodni, a jogerős működési engedélyben foglaltak szerint. 
 

6.) Megbízott a feladatellátás akadályoztatása (betegség, egyéb halaszthatatlan ok miatt távolléte 
esetén) haladéktalanul köteles Megbízót értesíteni és e szerződés 5.) pontjában írtak szerint 
helyettesítéséről intézkedni. 
 

7.) Megbízott köteles az ellátással kapcsolatos valamennyi jogszabályban előírt nyilvántartást vezetni 
és a szükséges adatszolgáltatásokat a megadott határidőig megtenni. 

 
8.) A felek megállapodnak abban, hogy 2013. november hó 01. napjától  a feladat ellátásáért járó 

OEP finanszírozás havi összegéből, 90.000-Ft-ot (azaz: Kilencvenezer. forintot) és a mindenkori 
teljesítménybér 50 %-át  Megbízó minden tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig átutalja a 
Megbízott számlájára, melyből a Megbízottat terheli a fogászati szakasszisztens bérköltsége, 
üzemanyagköltség) kiegyenlítése. Az OEP finanszírozás fennmaradó része és a mindenkori 
teljesítménybér 50 %-a a Megbízót illeti akként, hogy a Megbízott által kiállított számla ellenében 
Megbízó fedezi az önkormányzat költségvetéséből a felmerült kiadásokat (rezsi költség, 
karbantartás, biztosítás, javítás, fogorvosi anyagok). 
 

9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, 
Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet által VI-R042/02082-7/2012. szám alatt kiadott 



jogerős működési engedélye, a vonatkozó mindenkori hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Ptk. ide vonatkozó előírásai az irányadóak. 
 

10.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében 
peren kívüli tárgyalással rendezik a vitás kérdéseket, annak eredménytelensége esetén a Csongrádi 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét tudomásul veszik. 

 
11.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést Megbízott azonnali hatállyal 

felmondhatja, ha a Megbízó szerződésből eredő kötelezettségét megszegi, így különösen ha 
fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. 

 
12.) Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a szerződést bármelyik fél 30 (harminc) nap 

határidővel a hónap utolsó napjára minden indokolás nélkül írásban felmondhatja. 
 

13.) A felek e szerződést mint akaratukkal és szándékukkal mindenben megegyezőt saját kezű 
aláírásukkal hitelesítik, amely szerződés két eredeti példányban készült, melynek 1. eredeti 
példánya a Megbízottat, 2. eredeti példánya a Megbízót illeti. 
 

14.) Rögzítik a szerződő felek, hogy ezen megbízási szerződés hatályba lépésével egy-időben ezen 
tárgyban 2012. november 1-jén hatályba lépett megbízási szerződés hatályát veszti. 

 
 
Csanytelek, 2013. október …. 
 
 
 

………………………………..   ……………………………… 
Forgó Henrik     Dr. Csabai Klára 

  polgármester     fogszakorvos 
 
  Megbízó     Megbízott 
Csanytelek Község Önkormányzata    
  nevében      
 
 
 
 
 


