
SZERZŐDÉS 

 

Fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására 

 

 

Amely létrejött egyrészről Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 9485 Nagycenk, Gyár 

u.2.(képviselő: Csorba János polgármester, továbbiakban: Önkormányzat), másrészről dr. 

Szemerédi Fogorvosi Kft Nagycenk, Iskola u. 1. (a továbbiakban: Vállalkozó) között az 

alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

 

1. Az Önkormányzat és a Vállalkozó megegyezése alapján a Vállalkozó az 

Önkormányzattól, továbbá a velük kötött külön megállapodás szerint Fertőboz, 

Nagylózs , Pinnye, Hegykő , Hidegség , Fertőhomok önkormányzatoktól   átvállalja -a 

számára törvényben meghatározott-fogorvosi egészségügyi alapellátás 

(iskolafogászattal) feladatait területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában. 

      Az alapellátási feladatok körét jogszabály állapítja meg. 

      A Vállalkozó e szerződésben vállalt kötelező ellátáson túl az általa használt   

       rendelőben más személyek ellátását is elvállalhatja. 

       A praxisjoggal érintett körzet meghatározása: Nagycenk Nagyközség közigazgatási  

       területe, és a működési engedély szerinti önkormányzatok területe.  

       A rendelési idő meghatározása: a működési engedély alapján, az érvényes  

       közegészségügyi engedély szerint  

 

2.  A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a területi ellátási kötelezettséggel járó tevékeny       

     séget a fogorvosi ellátásra és az egyéb egészségügyi előírásokra vonatkozó hatályos  

 jogszabályok értelmében, megfelelő színvonalon és elvárható gondosság mellett végzi. 

 

3. Az Egészségbiztosítási Pénztárral a Vállalkozó köt finanszírozási szerződést. Az 

Önkormányzat hozzájárul a közvetlen társadalombiztosítási finanszírozáshoz. A TB 

finanszírozáson túl a fogorvost illetik meg a kezelésekből származó bevételek. Az 

ellátási területhez tartozó önkormányzatoktól egyéb térítésre nem tart igényt. 

 

4. A Vállalkozó a rendelő helyiségeket ( a nagycenki rendelő a Vállalkozó saját 

tulajdona, a hegykői rendelő Hegykő Község Önkormányzat tulajdona )  kizárólag a 

jelen szerződésben megjelölt célra rendeltetésszerűen jogosult használni. A 

helyiségek átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházások kivitelezésére 

kizárólag a tulajdonos  hegykői önkormányzat írásbeli hozzájárulásával jogosult. 

 

5. A Vállalkozót terhelik: 

a.) a rendelő helyiségeiben a festés-mázolás végeztetésének, a burkolatok 

javításának, a nyílászáró szerkezete javításának, pótlásának, vizes 

berendezések (WC, kézmosó) javításának, szerelvényei pótlásának, 

üvegezések költségei ( hegykői rendelő vonatkozásában ) , továbbá 

b.) felszerelési tárgyak javításának, alkatrészei pótlásának költségei, valamint  

c.) a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások 

támogatásáról szóló 229/2201.(XII.5.) Korm rendelet alapján a jogszabályban 

meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép-műszer, 

berendezés ( továbbiakban: eszköz ) és eszközök működőképességének 

fenntartása  

A c.) pont alapján eszközölt beszerzések a Vállalkozó tulajdonát képezik. 



 

 

6. Az Önkormányzatot terhelik a hegykői rendelő  épület szerkezetével kapcsolatos 

beruházási, felújítási, korszerűsítési, karbantartási munkák költségei. A feladat 

tervezése és megvalósítása során az Önkormányzat együttműködik a vállalkozóval. 

  

7. A rendelő és a leltár szerint átadott berendezések biztosítása az Önkormányzatot 

terheli. A kötelező felelősségbiztosítás a Vállalkozót terheli. 

 

8. A ténylegesen felmerült közüzemi, illetve egyéb díjakat (víz, gáz, villany, szemét- 

szállítás stb.)a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a hegykői rendelő 

tekintetében  közvetlenül a vállalkozó téríti. 

 

9. A Vállalkozó saját költségére gondoskodik a szemétszállításról, a rendelő előtti  

      járdaszakasz tisztántartásáról, a rendelő takarításáról, a tevékenysége során keletkező 

      veszélyes hulladék elhelyezéséről, a textilmosásról. 

 

10. A Vállalkozó vállalja, hogy rendelési ideje alatt folyamatosan asszisztensről gondos- 

kodik. 

 

11. A Vállalkozó tevékenységét az Önkormányzatokkal  egyeztetett rendelési időben a 

jogszabályban előírt és az érvényes működési engedély szerint (34-101/1999. 

működési engedély ) folytatja.  

 

12.A Vállalkozó, illetve asszisztense átmeneti akadályoztatása, távolléte esetén 

helyettesítéséről, illetve helyettesítés díjazásáról maga köteles gondoskodni. A Vállalkozó 

az igénybevett helyettesítő személyekért úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta 

volna el. A helyettesítés módját és gyakoriságát az Önkormányzattal egyezteti. A 

Vállalkozó a rendelési idő szüneteltetését, a távolléte miatti helyettesítést az 

Önkormányzatnak köteles előre bejelenteni. 

 

13.A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fogorvosi szolgáltatási szolgálat számára előírt     

nyilvántartásokat vezetni köteles. Vállalja, hogy a fogorvosi szolgálatra előírt általános 

egészségügyi információs, igazgatási, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. 

(statisztikai adatszolgáltatás, felmérések, egyéb jelentések), különös tekintettel a 

finanszírozáshoz szükséges adatszolgáltatásra. Felkérésre a Tisztiorvosi Szolgálat, az 

Egészségbiztosítási Pénztár, és az Önkormányzat számára – orvosi titoktartást nem érintő 

– információkat köteles szolgáltatni. 

 

14.Amennyiben az egészségbiztosítási alap kezelője a későbbiekben, bármilyen oknál 

fogva nem köt finanszírozási szerződést, vagy az arra illetékes hatóságok a szükséges 

engedélyeket a vállalkozó számára nem adják meg, úgy ez a szerződés hatályát veszti. 

 

15.Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Nem minősül e 

pont hatálya alá tartozó módosításnak a 4. pontban foglalt összegben történő változtatás. 

 

16.Jelen szerződés megszüntethető: 

a.) közös megegyezéssel 

b.) ha a fenti pontokban előírt feltételek nem biztosítottak, illetve nem teljesülnek 

 



      17. Jelen szerződés felbontását, módosítását bármelyik fél csak írásban kezdeményezheti.                  

A fenti kezdeményezés ügyében a másik fél a kézhezvételtől számított 30 napon belül 

egyeztethet, azt követően 15 napon belül dönt és erről a másik felet írásban értesíti. 

 

18. A szerződő felek jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel mondhatják fel úgy,  

hogy a felmondás az adott hónap utolsó napjára vonatkozzon. 

 

19. Az egyoldalú, azonnali felmondás indokolt lehet: 

            a.) ha a szerződő felek kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 

            b.) a tevékenység jogszabályt sért, 

            c.) amennyiben a felmondást hatályos jogszabály írja elő 

      A szerződő felek az azonnali felmondási jog ellenére mindenképpen megkísérli    

      18. pontban foglalt egyeztetés végrehajtását 

 

20. A felmondást a másik féllel az okok pontos megjelölésével írásban kell közölni. 

 

21. Jelen szerződés megszűnése esetén a vállalkozó az általa átvett felszerelési tárgyakat  

      rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, hiánytalanul, a helyiségeket az átvé- 

      telkor jegyzőkönyvben rögzített állapotban köteles visszaszolgáltatni. 

 

22. A szerződő felek a vitás kérdések rendezésére a Soproni Járásbíróság  illetékességét  

Ismerik el. 

 

23. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi társadalombiztosításra   

      vonatkozó jogszabályok az Egészségügyi Törvény és végrehajtási rendeletei, valamint  

      a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók. 

 

24.Kártérítés kártalanítás rendelkezései: Az esetleges körzetmódosítás miatt 

bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a telpülési önkormányzat kártalanítási összeggel 

tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a 

finanszírozása keretében kapott éves összeget.  

 

25.  Ez a szerződés 2017. április 1-jén lép hatályba, és jogutód formájában a korábbi, 

1999. augusztus 25-én , dr. Szemerédi László egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozói 

szerződés helyébe lép. A szerződés határozatlan időtartamra szól. 

 

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Nagycenk, 2017-02-13 

 

Melléklet: Leltárjegyzék 

 

 

 

Csorba János                                                                   dr.Szemerédi Fogorvosi Kft  

Polgármester                                                                          Vállalkozó    

  

 


