
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött – egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, 

Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)  

másrészről: a Straudent Fogorvosi Szolgáltató Kft.. (képviselő: dr. Straubinger Györgyi; 

székhelye: 4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 19. sz...; cégjegyzékszám: 09-09-024635; 

adószám: 24337061-1-09; szolgáltatást nyújtó fogorvos: dr. Straubinger Györgyi), mint a 

fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi 

Szolgáltató)  

között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben:  

 

1.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

kötelező feladatkörében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-

ban részletezett feladat- és hatáskörében a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 

8/2002.(VI.25.) rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint állapította meg a település 

fogorvosi ellátási körzeteit. A hivatkozott 8/2002.(VI.25.) rendelet 2. számú melléklete jelen 

feladat-ellátási szerződés mellékletét képezi. 

 

2.) Önkormányzat a fogászati alapellátás rendszerének működtetését az alapellátást végző 

fogorvosok útján kívánja ellátni.  

 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az Önkormányzat 

kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatást – a 

mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – vegyes fogorvosi körzetében biztosítja, a 

háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 8/2002.(VI.25.) rendelet 2. számú melléklet szerinti 

utcajegyzék alapján. 

 

Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a 

mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően az iskolafogászati ellátással összefüggő 

teendőket ellátja.  

 

Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 1. § (1) 

bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget vállalja.  

 

3.) Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.) Korm. rend. 

alapján közvetlenül köt finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 

(továbbiakban: OEP). A 2.) pontban foglalt feladatok ellátását az egészségügyi szolgáltató a 

finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből – az abban foglaltaknak megfelelően – 

biztosítja. 

 

4.) Egészségügyi Szolgáltató – folyamatosan nyújtott gyógyító, megelőző tevékenység 

keretében – köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzat közigazgatási 

területén a körzetéhez tartozó területen élő betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai 

szabályok szerint kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, jelentési 

kötelezettségének eleget tenni. 

 

5.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal rendelkezik. 
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6.) Helyettesítésről az egészségügyi szolgáltató – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – 

maga gondoskodik.  

 A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az ellátást igénybe vevőket ne érintse 

hátrányosan, azaz Egészségügyi Szolgáltató rendelési idejében és rendelőjében 

A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 

Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve az OEP részére bejelenteni.  

 

7.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek 

a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló asszisztenciával 

biztosítja. Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a jogszabályban előírt egészségügyi 

szakdolgozóról. 

 

8.) A feladatellátás helye: 4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 19. sz. a rendelőépülete az 

Önkormányzat tulajdona. Felek megegyezése alapján a rendelő épületének felújítása az 

Önkormányzat, a rendelő karbantartása Egészségügyi Szolgáltató feladata. A rendelő – a 

mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő – berendezésének, felszerelésének biztosítását és 

karbantartását Egészségügyi Szolgáltató vállalja, ő gondoskodik azok folyamatos 

működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, felújításáról és pótlásáról. A rendelő 

takarításáról Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik. 

A rendelő használatának feltételeit Felek külön szerződésben rögzítik. 

 

9.) Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására a Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervtől kapott engedély és orvosi felelősségbiztosítás 

mellett gyakorolhatja.  

 

10.) A Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – 

figyelemmel a másik körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult szokásokra – 

a rendelés idejét – amely heti 30 óra – az alábbiak szerint határozzák meg:  

 

Páros héten:    Hétfő- Csütörtök   13.00-19.00 óráig 

 

 Kedd- Szerda      7.00-13.00 óráig 

 

Páratlan héten:  Hétfő- Csütörtök   13.00-19.00 óráig 

 

   Kedd- Szerda      7.00-13.00 óráig 

 

Péntek- Szombat:      7.00- 13.00 óráig  

 

A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az Önkormányzat hirdetési 

helyein állandó jelleggel közzéteszi. 

 

Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, az 

Önkormányzat jóváhagyásával lehet.  

 

11.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben Önkormányzat a 

törvényes jogkörében eljárva, s a vonatkozó szakmai előírásokat megtartva új körzethatárokat 

állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől számított 15 napon belül köteles a finanszírozási 

szerződés módosítását kezdeményezni. 
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12.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 

települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, mely összeg megállapításának 

alapja az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeg. 

Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat által meghatározott szempontok 

szerint kétévente egyszer beszámol az Önkormányzatnak a praxis általános működéséről.  

 

13.) Ezt a határozatlan időre megkötött szerződést Felek jogszabályok keretei között, közös 

megegyezéssel módosíthatják, felbonthatják.  

 

14.) Szerződő felek a feladat-ellátási szerződést 2014. január 1. napjától határozatlan időre 

kötik azzal, hogy a megállapodást mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos 

felmondási idővel írásban felmondani. A felmondási idő tartama alatt az egészségügyi 

szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 

   Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha az Egészségügyi 

Szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére 

sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 

előírásokat, a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti.  

A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok annyiban 

alkalmazandók, amennyiben nem állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó 

hatályos jogszabályokban foglaltakkal. 

Szerződő Felek a felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki. Amennyiben a 

jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali hatályú is lehet.  

 

15.) Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja Egészségügyi Szolgáltató 

közreműködését az ellátásból, ha jogerősen  

- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki;  

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó fogorvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából;  

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai engedélyét;  

- a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve visszavonja az Egészségügyi 

Szolgáltató működési engedélyét.  

Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik, melynek 

finanszírozását az OEP Alapból biztosítja.  

 

16.) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt 

finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve Egészségügyi 

Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják, vagy azt az Önkormányzattal történő 

előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, ez a szerződés is egyúttal érvényét veszti. 

Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a 

működtetési jog megszerzője a vevő jogán nem léphet automatikusan e szerződéses 

jogviszonyba Egészségügyi Szolgáltatóként.  

 

17.) Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben 

foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat.  

 

18.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fogorvosi ellátásra, annak 

finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. 
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19.) E szerződésből származó jogvitás kérdések eldöntésére felek a Debreceni Járásbíróság 

illetékességét kötik ki. 

 

Jelen szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 

mindenben egyezőt írták alá.  

 

 

Hosszúpályi, 2013. augusztus 30. 

 

 

 

………………………………………                                …………………………………..  

                  Önkormányzat                                                                    Szolgáltató 

 

                                                                                                                         

 

 

 

Dr. Straubinger Györgyi fogorvoshoz tartozó utcák jegyzéke  

 

 

 

Sorszám.     Utcák.     Lakónépesség/fő 

 

 

1.      Akácfa u.    172 

2.      Alkotmány u.    288 

3.      Árpád u.    49 

4.      Bagosi u.    337 

5.      Bartók B. u.   18  

6.      Bárány u.    35 

7.      Deák F. u.    30 

8.      Debreceni u.    117 

9.      Erdészlak (tanya)  5 

10.      Földvár u.    247 

11.      Galamb u.    76 

12.      Holdvilág u.    57 

13.      Hunyadi u.    156 

14.      Ibolya u.    62 

15.      Irinyi József   43 

16.      Izabella    41 

17.      Jókai u.    50 
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18.      Kapu u.    24 

19.      Kertész u.    93 

20.      Keskeny u.    20 

21.      Kincses(tanya)  7 

22.      Kölcsey F.    31 

23.      Lovas u.    73 

24.      Móricz. Zs. u.    44 

25.      Nagy u.    136 

26.      Rákóczi u.    41 

27.      Sáros u.    50 

28.      Sport u.    65 

29.      Szabadság tér    31 

30.      Szabadság u.    32 

31.      Szalmás tanya   2 

32.      Új- köz    16 

33.      Világos u.    100 

34.      Víg u.     47 

35.      Zöldfa u.    200 

36.      Zöldmező   20 

37.      Vadvirág   36 

 

 

 

 

 

 


