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Fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Amely létrejött egyrészről Pereszteg Község Önkormányzata 9484. Pereszteg, Ady e. u. 1.
/  képviselő:  Práznek József  polgármester,  továbbiakban:  Önkormányzat /  másrészről  Dr. 
Liszka Barna fogorvos / továbbiakban : vállalkozó / között az alulírott helyen és időben az 
alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat  megbízza  Dr.  Liszka  Barnát,  hogy 2001.  február  1-től,  határozatlan 
időre a fogorvosi teendőket Pereszteg község területén egészségügyi vállalkozás keretében 
lássa el. 

Az esetleges körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén a települési  
önkormányzat  kártalanítási  kötelezettséggel  tartozik,  amelynek  megállapításánál  
figyelembe kell venni a fogorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy  
éves összeget. (1)

2. A  vállalkozó  a  megbízást  elfogadja.  A  fogorvosi  egészségügyi  alapellátás  / 
iskolafogászattal  / feladatait területi ellátási  kötelezettséggel,  vállalkozási  formában látja 
el.  A vállalkozó e szerződésben vállalt kötelező ellátáson túl, az általa használt rendelőben 
más személyek ellátását is elvállalhatja rendelési időn kívül.

3. A  vállalkozó  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  területi  ellátási  kötelezettséggel  járó 
tevékenységet  a  fogorvosi  ellátásra  és  az  egyéb  egészségügyi  ellátásokra  vonatkozó 
hatályos jogszabályok értelmében, megfelelő színvonalon és elvárható gondosság mellett 
végzi. 

4. A megbízás más vállalkozásra nem ruházható át.
    Az ellátásban személyesen közreműködő fogorvos adatai:
    Név: Dr. Liszka Barna
    Diplomájának kelte és száma: 1975.09.18. 4112 / honosítás: 570345 / 1991. SOTE /
    Orvoskamarai tagság száma:  6012 8203  2673 1514   / 2000. 
    Vállalkozói engedély száma, kelte:  34-42/2000.

5. 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.

6. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi tevékenység színvonalas, 
hatékony és zavartalan működéséhez a rendelőt térítésmenetesen vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja. A rendelő felszerelését vállalkozó biztosítja, mely tulajdonát képezi.

    
7. A  Vállalkozó  a  rendelő  helyiségeit  kizárólag  a  jelen  szerződésben  megjelölt  célra 

rendeltetésszerűen  jogosult  használni.  A  helyiségek  átalakítására,  bővítésére,  más 
értéknövelő  beruházások  kivitelezésére,  kizárólag  a  tulajdonos  önkormányzat  írásbeli 
hozzájárulásával jogosult.
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8. A Vállalkozót terhelik:
    a./ fűtés, villamosenergia , telefon költségek
    b./ felszerelési tárgyak javításának , alkatrészek pótlásának költségei
    c./ az ellátás biztosításához az általa szükségesnek ítélt gépek, berendezések beszerzése.

9. Az  Önkormányzatot  terhelik  az  épület  szerkezetével  kapcsolatos  beruházási,  felújítási 
korszerűsítési, karbantartási munkák költségei. A feladat tervezése és megvalósítása során 
az önkormányzat együttműködik a Vállalkozóval.

10. A  Vállalkozó  köteles  a  mindenkor  hatályos  társadalombiztosítási  jogszabályoknak 
megfelelően  térítésmentesen,  illetve  az ott  megállapított  térítések  ellenében elvégezni  a 
szükséges ellátást. Amennyiben a térítésköteles fogorvosi beavatkozások díját jogszabály 
nem határozza meg, a Vállalkozó a díjakat a szakmai irányelveknek megfelelően szabadon 
állapítja meg.

11. Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  a  fogorvosi   szolgálat  számára  előírt 
nyilvántartásokat  köteles  vezetni.  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 kiszolgáltat.

12. A  Vállalkozó  tevékenységét  az  önkormányzattal  egyeztetett  rendelési  időben,  heti 
órában az alábbiak szerint látja el:

    hétfő :           14 - 16 óráig
    kedd:             09 - 11 óráig
    szerda:          14 - 16 óráig
    csütörtök:      09 - 13 óráig     / iskolafogászat /
    péntek:          14 - 16 óráig   

13. Vállalkozó  vállalja,  hogy  rendelési  ideje  alatt  folyamatosan  asszisztensről 
gondoskodik.

     A szakalkalmazott felett a munkáltatói jogokat a vállalkozó gyakorolja.

14. A  Vállalkozó,  illetve  asszisztense  átmeneti  akadályoztatása,  távolléte  esetén 
helyettesítésről, illetve a helyettesítés díjazásáról maga köteles gondoskodni. A vállalkozó 
az igénybe  vett  helyettesítő  személyekért  úgy felel,  mintha  a  tevékenységet  maga látta 
volna el.  A helyettesítés  módját  és  gyakoriságát  az  önkormányzattal  egyeztetni  kell.  A 
vállalkozó  a  rendelési  idő  szüneteltetését,  a  távolléte  miatti  helyettesítést  az 
önkormányzatnak köteles előre bejelenteni. A helyettesítés a helyettes orvos rendelőjében 
történik.
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15. Amennyiben  az  egészségbiztosítási  alap  kezelője  a  későbbiekben  bármilyen  oknál 
fogva  nem köt  finanszírozási  szerződést,  vagy az  arra  illetékes  hatóságok  a  szükséges 
engedélyeket Vállalkozó számára nem adják meg, úgy jelen szerződés hatályát veszti.

16. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

17. Jelen  szerződés  határozatlan  időtartamra  szól.  A  szerződést  bármelyik  fél  a 
másikhoz intézett írásbeli nyilatkozatával 6 ( hat ) havi felmondási idővel az év utolsó  
napján felmondhatja. (2)

     Az Önkormányzat által - a vállalkozásnak fel nem róható okból - 5 éven belül történő 
felmondás  esetén  az  Önkormányzat  köteles  megtéríteni  a  vállalkozónak  a  rendelő 
kialakítására  fordított  költséget  /  festés-mázolás,  kőművesmunkák,  falburkolatok, 
műanyagpadló,  fűtés  szerelés  /  500.000.-  Ft  összeg  erejéig.  A  rendelőegységben  lévő 
gépek, berendezések a vállalkozó tulajdonát képezik.

18. Azonnali hatályú felmondásnak van helye a finanszírozási szabályokra is figyelemmel, 
amennyiben  a  Vállalkozó  a  jelen  szerződésben  átvállalt  területi  ellátási  kötelezettségét 
súlyosan megszegi.

19. Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg a Megbízót, amennyiben a személyesen 
közreműködő  fogorvost  foglalkozásától  eltiltották,  orvosi  feladati  ellátásából  adódó 
szakmai kötelezettségét vagy a szakmai tevékenységének alkalmatlanságát megállapítják, 
illetve az ÁNTSZ a működési engedélyt visszavonta.

20. Jelen  szerződést  a  felek  határozatlan  időre  kötik,  amely  2001.  február  1-től  lép 
hatályba.

21. A szerződő felek a vitás kérdések rendezésére a Sopron Városi Bíróság illetékességét 
ismerik el.

22. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi társadalombiztosításra 
vonatkozó jogszabályok az Egészségügyi Törvény és végrehajtási rendeletei,  valamint a 
Ptk. Vonatkozó előírásai az irányadók.

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pereszteg, 2000. december 11.

.............................................................                  ...........................................................
Práznek József                                                        Dr. Liszka Barna
polgármester                                                           vállalkozó  
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Záradék:

A MEP-pel kötött finanszírozási szerződés 2002. január 1-től lép hatályba, ennek értelmében 
a szerződés alapellátásra vonatkozó része 2002. január 1-től hatályos

Pereszteg, 2001. október 31.

Práznek József   s.k.                                                     Dr. Liszka Barna s.k.
polgármester                                                                vállalkozó

A  képviselő-testület  a  szerződés  egységes  szerkezetben  foglalt  szövegét  a  szerződés 
módosításával együtt a …../2013.(III.26.) határozatával fogadta el.

Percze Szilvia jegyző megbízása és felhatalmazása alapján:

                                                                Zambóné Németh Ilona
                                                             aljegyző


