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Tisztelt Képviselő-testület!
Sajókaza község vegyes fogászati körzetére (050096344) a legalább 12 hónapja betöltetlen
háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására kiírt pályázat
nyerteseként került kihirdetésre dr. Kerekes László Attila. Előzetes tájékoztatása szerint a
fogorvosi tevékenységet az Excellence Dental Care Kft keretén belül kívánja végezni.
A fogászati körzetbe tartozó települések: Sajókaza, Sajógalgóc, Sajóivánka, Vadna.
A fogászati körzetbe tartozó településekkel az előszerződés megkötésre került.
A feladat-ellátásban érintett önkormányzatokkal a 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete alapján szerződést kell kötni.
A feladat-ellátási szerződés tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Vadna, 2020. 09.25.
Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Vadna község Önkormányzata Képviselő -testülete
/2020.(IX.30.) Határozata
Sajókaza vegyes fogászati körzet feladatainak ellátására
szerződés kötéséről
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajókaza vegyes fogászati körzet
(Sajókaza-Sajóivánka-Vadna-Vadna) fogorvosi feladatainak ellátásra feladat-ellátási
szerződést köt az Excellence Dental Care Kft-vel (képviseli: dr. Kerekes László Attila
ügyvezető).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Iktatószám: _____/2020.

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről
Sajókaza Község Önkormányzata
Székhely: 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.
Képviseli: Rusznyák István polgármester
Sajóivánka Község Önkormányzata
Székhely: 3720 Sajóivánka, Kossuth út 38.
Képviseli: Seszták Ottó polgármester
Sajógalgóc Község Önkormányzata
Székhely: 3636 Sajógalgóc, Táncsics út 4.
Képviseli: Jaskó Péter polgármester
Vadna Község Önkormányzata
Székhely: 3636 Vadna, Kassai út 31.
Képviseli: Bencze Péter polgármester
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről
Cégnév: Excellence Dental Care Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 1.
Cégjegyzékszám: 05-09-032537
Adószám: 27336571-2-05
Képviseli: dr. Kerekes László Attila ügyvezető
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdése alapján köteles gondoskodni az
egészségügyi alapellátásról, ennek keretében a fogorvosi alapellátásról, mint az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Etv.) 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásról.
2. A Megbízó az 1.1. pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az Etv. 3. § f) pontja szerinti
egészségügyi szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés alapján, az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint olyan orvosi
szakképesítéssel rendelkező személlyel (illetve ilyen személy személyes közreműködésével működő
gazdasági társasággal) kötött fogorvosi feladat-ellátási szerződés útján kívánja ellátni, aki hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező államigazgatási szerv által kiadott praxisjoggal rendelkezik.
3. Jelen szerződés alapján Megbízott az 1.2. pont szerinti egészségügyi szolgáltató.

4. Jelen szerződés alapján a szakorvosi szakképesítéssel rendelkező személy dr. Kerekes László Attila
(szül.: 1965. 06. 15., anyja neve: Cservenyák Veronika, lakóhelye: 3525 Miskolc, Régiposta u. 1.), aki
a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni.
5. Megbízott kijelenti, hogy az Öotv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint orvosnak minősül.
6. A jelen szerződés tárgya: fogorvosi alapellátás vegyes (felnőtt és gyerek) területi ellátási
kötelezettséggel.
7. A fogorvosi alapellátási kötelezettség kiterjed Sajókaza, Sajóivánka, Sajógalgóc és Vadna
településeken lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és érvényes egészségbiztosítási kártyával rendelkező
lakosokra.
8. A 7. pontban foglaltakon kívül Megbízott köteles ellátni területi és személyi feltételektől függetlenül
a mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályokban meghatározott sürgősségi eseteket.
9. Felek megállapodnak, hogy Megbízott rendelési ideje legalább heti 30 óra, mely az alábbiak szerint
oszlik meg:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
10. Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles Sajókaza község
polgármesterével.
11. Megbízott ellátja Sajókaza településen az iskolaorvosi feladatokat.
12. Felek rögzítik, hogy Megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül köt
finanszírozási szerződést. A finanszírozási szerződés alapján biztosított összeg kizárólag Megbízottat
illeti meg. Megbízó tudomásul veszi, hogy a működtetés során szerzett teljes árbevétel Megbízottat illeti
meg. Felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízótól külön díjazásra nem tarthat igényt, a Megbízó az
ellátásért díj fizetésére nem köteles.
13. Sajókaza Község Önkormányzata jegyzőkönyvileg a leltár szerinti berendezéseket, felszereléseket
és eszközöket a Megbízott használatába adja a szerződés hatályban léte alatti időtartamra a fogorvosi
feladatok ellátása céljából. Megbízott ezen felszerelések használatáért a megbízónak térítést nem fizet.
14. Megbízott felel a használatra átvett önkormányzati tulajdonú műszerek, berendezések, felszerelések
(a továbbiakban: eszközök) rendeltetésszerű használatáért. A szükség szerinti javításokat, felújítást,
karbantartást, korszerűsítést köteles elvégeztetni, a pótlásokról gondoskodni és azok költségeit viselni.
A megbízott a szerződés megszűnésekor köteles az átvett eszközöket hiánytalanul, megfelelő
működőképes állapotban az önkormányzat részére visszaadni.
15. A megbízott helyettesítéséről saját maga köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi feltételeit
is. A megbízott távolléte idejére saját maga köteles a szakma szabályainak megfelelő helyettesítéséről
gondoskodni és felelős a helyettesítő személyért. A helyettesítés tényéről és módjáról a Megbízott
írásban értesíti Sajókaza Község Polgármesterét.

16. Sajókaza Község Önkormányzata a fogorvosi alapellátás céljából, az ahhoz szükséges időtartamra
a jelen szerződés hatályban léte alatti időtartamra a Megbízott térítésmentes használatába adja a 3720
Sajókaza, Petőfi u. 7. szám alatti épületben lévő fogszakorvosi körzet rendelőjét kizárólagos, a váró és
mellékhelyiségeket pedig közös használatra. Megbízott a szerződés megszűnése esetén a helyiséget
olyan állapotban köteles visszaszolgáltatni, ami a használati idő alatti természetes elhasználódásnak
felel meg.
17. A Megbízott a használatába adott helyiségeket kizárólag a szerződésben foglalt feladatok
teljesítésére használhatja, bérletbe nem adhatja, más módon nem hasznosíthatja. amennyiben a
Megbízott a rendelőben jelen szerződésen kívül eső orvosi tevékenységet kíván végezni, a rendelő
használatról Sajókaza Község Önkormányzatával külön állapodik meg.
18. A rendelő és kiegészítő helyiségeinek takarítását Sajókaza Község Önkormányzata saját költségére
végzi, illetve végezteti.
19. Megbízott köteles a rendelőt rendeltetésének megfelelően használni és működtetni, az épület állagát
megóvni és megőrizni, berendezését és eszközeit a megfelelő gondossággal kezelni és óvni, a
rendelőben keletkezett meghibásodást Sajókaza Községi Önkormányzat felé haladéktalanul jelezni.
20. A Megbízott az üzemeltetési és közüzemi költségeket maga viseli. Az épület víz- és csatorna díja,
villamos energia díja, gázszolgáltatás díja a ténylegesen a mérő órák által mért fogyasztás alapján
Megbízottat terheli, a szolgáltató által a fogyasztási hely tulajdonosa (Sajókaza Községi Önkormányzat)
által kiállított számla alapján.
A Megbízó vállalja, hogy a praxis orvosi rendelője és kiegészítő helyiségeinek fenntartási költségei
közül a rágcsáló- és rovairtás és a tűzvédelmi berendezések felülvizsgálatának díját teljes egészében
megfizeti.
21. A térítésmentesen használatba adott helyiségek rendszeres karbantartása, így a tisztasági festés,
mázolás, zárak, csapok, izzó, fénycső csere és javíttatása a tulajdonos Sajókaza Község
Önkormányzatának feladatát képezi a költségek viselésével együtt.
22. A szolgálat működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségi körbe tartozó – a
társadalombiztosítási finanszírozás által nem fedezhető – felújítási, beruházási költségeket a Megbízó
kérelmére Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori pénzügyi lehetőségeihez
mérten külön döntés alapján biztosíthatja.
23. Megbízott vállalja, hogy évente tájékoztatja a Megbízót a szakmai munka színvonaláról, továbbá a
használatba adott helyiségek, eszközök állapotáról, az elvégzett karbantartásokról, javításokról. A
hatályos jogszabályi kereteken belül a lakosság egészségi állapotával, ellátásával, a szolgálat
működésével kapcsolatos adatokat, statisztikákat, a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
24. Jelen szerződés 2020. november 1. napjától határozatlan időre szól, melyben a Megbízott vállalja,
hogy legalább 6 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez.
25. E szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel rendes felmondás útján felmondhatja. A
rendes felmondást indokolni nem kell. A felmondási jogosultság a Megbízó részéről együttesen
gyakorolható.
Jelen szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal akkor mondható fel, ha valamelyik fél a
szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi. a rendkívüli felmondásban közölni kell annak
okát is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a másik fél kötelezettségét felróhatóan megszegi,

hibásan, késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesít, illetve felszólítás ellenére sem teljesít, és ezért a
folyamatos egészségügyi ellátás jogszabályi előírások szerinti teljesülése meghiúsul.
Mind a rendes, mind a rendkívüli felmondást írásban kell a másik féllel közölni.
26. Jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszűnését, módosítását bármelyik fél – alapos indok
közlésével – írásban kezdeményezheti. A felek megállapodnak, hogy az írásbeli kezdeményezést követő
30 napon belül az egyeztetést lefolytatják és további 15 napon belül elbírálják.
27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, valamint a vonatkozó hatályos
társadalombiztosítási, egészségügyi és egészségbiztosítás jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Ezen szerződést a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződést a Megbízó Önkormányzatok Képviselő-testületei az alábbi határozattal hagyták jóvá
azzal, hogy felhatalmazzák a polgármestereket a szerződés aláírására:
Képviselő-testület
Sajókaza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Sajógalgóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Vadna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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