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Egészségügyi feladat átadási megállapodás 
 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Balatonederics Község Önkormányzata (székhelye: 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.) képviseli Töreky 
Lászlóné polgármester,  
Nemesvita Község Önkormányzata  (székhelye: 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8.) – képviseli Csali János Ferenc 
polgármester, 
Lesenceistvánd Község Önkormányzata (székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.)  – képviseli Tóth 
Csaba polgármester, 
Uzsa Község  Önkormányzata (székhelye: 8321 Uzsa  Lázhegy u. 21.)  képviseli Szántói Imre polgármester, 
Lesencetomaj Község Önkormányzata (székhelye: 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51 – képviseli Mészáros 
László János  polgármester  
Lesencefalu Község  Önkormányzata (székhely: 8318 Lesencefalu, Kossuth u. 46.) – képviseli Oravecz Attila 
István polgármester, 
 a  továbbiakban: Önkormányzatok 
 
másrészről  
 
Dr. Tóbiás Edit konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa (alapnyilvántartásba vételi száma:  
A\70585,diploma száma: 58/2009,  szakvizsga száma: 1188/2012) mint megbízott – a továbbiakban Működtető 
 
között az alábbi feltételekkel 
 
1.) Működtető személyes közreműködésre kötelezett tagja ( alkalmazottja) közreműködésével, területi 

ellátási kötelezettséggel bíró Balatonederics, Egry u. 2. és Lesencetomaj, Kossuth u. 96. szám alatti 
telephelyeken     működő fogszakorvosi tevékenység  vonatkozásában az Önkormányzatoknak a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. 
pontjában , valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.. törvény 5. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatait a jelen szerződésben szabályozott feltételekkel 2016. június 1. 
napjától  átvállalja. 

 
2.) Működtető a szolgáltatást személyesen vagy/és. fogszakorvos közreműködésével köteles ellátni. 

Működtető feladatait a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) 
EüM. rendeletvonatkozó előírásai, valamint a feladatellátásra vonatkozó egyéb jogszabályok alapján 
látja el.   

 
3.) A területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi tevékenységet ellátó Működtető rendelési ideje a 

következő: 

 Balatonederics       Lesencetomaj 
  

hétfő  08 -14 óráig    hétfő  ----- 
 kedd  ----      kedd  08 – 15,30 óráig 
 szerda  12,30 – 17, 30 óráig   szerda  ---- 
 csütörtök ---     csütörtök  9,30 – 17,30 óráig 

páros hét péntek 08 – 12 óráig     páratlan hét péntek   08 – 13 óráig 

 Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap(OEP) 
 kezelőjével közvetlen finanszírozási szerződést kössön.  Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy 
 a fogorvosi ellátásért járó díjat az egészségbiztosítási alapkezelő (OEP) közvetlenül a Működtető 
 (10404247-93741420-01410000 K&H bank) számlájára utalja. Működtető a jogszabályban 
 meghatározott fogorvosi feladat egészségbiztosítási alap (OEP) általi finanszírozást és az OEP által 
 nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját bevételként kezeli. 



 2 

 

4.) Önkormányzatok a feladat ellátásához Működtető rendelkezésére bocsátja a Balatonederics, Egry u. 2. 
szám alatti és a Lesencetomaj, Kossuth utca 96. szám alatti fogorvosi rendelőket az átadás 
időpontjában felvett leltárban felsorolt eszközökkel és anyagokkal, a tulajdonosi jogokat gyakorló 
önkormányzatokkal kötött helyiséghasználati megállapodásban foglalt feltételekkel. 

5.) Működtető vállalja, hogy  
 

 a fogorvosi feladatok ellátására a jogszabályban meghatározott minimális számú 
szakszemélyzetet alkalmaz 

 a jogszabályban előirt rendelési időben gondoskodik az ellátási terület felnőtt és 
gyermkefogászati ellátásról 

 szakmai adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz, feladata ellátásának ellenőrzését az arra 
jogosult szervek részére lehetővé teszi.  

 amennyiben a fogorvosi ellátó körzethatárok módosítása indokolttá válik, azt egyezteti a 
megbízóval, illetve a Magyar Orvosi Kamara – továbbiakban: MOK – helyi szervezete fogászati 
tagozatának képviselőjével. 

 szükség szerint szakszemélyzetével együtt teljesíti a reá eső ügyeleti szolgálatot, melyet 
Önkormányzatok  határoznak  meg.  

 
6.)  Működtető  az ellátás folyamatossága érdekében köteles maga és szakszemélyzete  helyettesítését 

 biztosítani. Ennek elmaradása esetén Önkormányzatok a Működtető költségére intézkedhet 
 helyettes kijelöléséről a vállalkozó fogorvosok köréből. A működtető a  helyettesítéséről az 
 önkormányzatokat előzetesen értesíteni tartozik.  

 
7.) Működtető  kötelezettséget vállal a fogorvosi rendelő anyag- és eszközállományának biztosítására, 

valamint a felszerelések karbantartására. Működtető köteles a nyomtatványok, fogászati anyagok, 
gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről, a veszélyes hulladék elszállíttatásáról 
gondoskodni. Működtető tulajdonában lévő műszerek, eszközök, berendezési tárgyak javítása, pótlása 
Működtető feladata és költsége.  

 
8.) Működtető köteles   a finanszírozó és a fenntartó által kért  nyilvántartás és adatszolgáltatás 

megkövetelt rendjének megfelelő informatikai háttérről gondoskodni. Működtető köteles együttműködni 
az Önkormányzatokkal, az általános egészségügyi igazgatási, - és információs feladatokat ellátni.( Pl.: 
statisztikai adatszolgáltatás , jelentések, felmérések , katasztrófavédelmi feladatok ellátása , stb. 

 
9.) Jelen szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik azzal  hogy a szerződés felmondását a másik 

féllel történő írásbeli közléstől számított legalább  6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban 
felmondhatja. 
Önkormányzatok az esetleges rendes felmondás jogát együttesen gyakorolhatják. A jelen rendelkezés 
megsértése esetén az az Önkormányzat tartozik kártalanítási felelősséggel, amelyik a felmondási jogot 
a másik Önkormányzat nélkül gyakorolta. 
 

10.)  Önkormányzatok azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést az alábbi esetekben: 

 Működtető a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére  
sem teljesíti, a szerződésben foglaltakat súlyosan megszeg 

 Működtető önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti  

 Folytatólagosan megszegi a jogszabályokban foglalt, a működésre vonatkozó 
előírásokat. 
 

Súlyos szerződésszegés megállapításához szükséges a Magyar Orvosi Kamara illetékes 
bizottságának egyetértése is. 
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11.) Önkormányzatok a jelen szerződést rendes felmondással csak a közreműködő, szolgáltatást 
nyújtó fogorvos személyében jelentkező okból és csak akkor mondhatják fel, ha megbízott 
megszegi a szakma gyakorlás szabályait, és az Orvosi Kamara etikai, vagy fegyelmi vétségét 
megállapítja; illetve ha a szerződésben vállalt feladatot nem képes ellátni, továbbá ha az orvosi 
hivatás gyakorlásától erre hivatott hatóság jogerősen eltiltja.  
Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel akkor is módosíthatják, ha a megállapodás 
megkötésekor előre nem látott körülmények (pl. jogszabályi változások, stb.) következnek be.  

 
12.) A körzetmódosítás esetén az Önkormányzatok döntése következtében bekövetkezett, 

Működtetőt ért kár miatt a döntést hozó Önkormányzatot(okat) kártalanítási kötelezettség terheli. 
A kártalanítás összegének megállapításánál figyelembe kell venni a Működtető által az OEP 
finanszírozás keretében kapott összeget.  

 
13.) Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 

elsősorban peren kívül rendezik .A felmerülő vitás kérdések esetére – amennyiben a peren kívüli 
egyeztetés nem vezet eredményre – a Tapolcai Járásbíróság az illetékes.  

 
14.)  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, a 4/2000.(II.25) EüM rendelet, valamint más egyéb 
vonatkozó  jogszabályok rendelkezései az irányadó. 

 
15.)  Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
16.) Az Önkormányzatok Képviselő-testületei a jelen megállapodást az alábbi határozatukkal 

jóváhagyták  és felhatalmazták a polgármestereket annak aláírására. 

 
 
Balatonederics, 2016. május 3. 
 
 
 
         Dr. Tóbiás Edit 
         fogszakorvos  
 
 
 
 Töreky Lászlóné    Csali János Ferenc   Tóth Csaba   
polgármester    polgármester   polgármester 
 
 
 
 
Mészáros László  János    Oravecz Attila István    Szántói Imre  
polgármester     polgármester   polgármester   
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A megállapodást Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 3-i ülésen 
megtárgyalta és a /2016. (V. 3.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 3-i  ülésen     
megtárgyalta és a /2016. (V. 3.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 3-i ülésen  megtárgyalta 
és a /2016. (V. 3.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 3-i ülésen  
megtárgyalta és az  /2016. (V. 3.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 3-i ülésen 
megtárgyalta és a /2016. (V. 3.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 3-i ülésen  megtárgyalta és  a 
/2016. (V. 3.) számú határozatával jóváhagyta. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


