
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-i, rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
 
138/2022.(V.30.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó 
feladatellátási szerződés elfogadásáról.  
 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező fogorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadásáról szóló 
előterjesztést és akként határozott, hogy a feladatellátási szerződést a melléklet szerint elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Erről értesül:  

- Képviselő-testület tagjai – Helyben 
- Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk.  
 polgármester jegyző 
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Feladatellátási szerződés 
Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosi szolgálat működtetésére 

 
mely létrejött egyrészről a 138/2022.(V.30.) sz. önkormányzati képviselőtestületi határozat 
felhatalmazása alapján   Cserkeszőlő Község Önkormányzata  
(képviseletében Varga Attila polgármester) 
másrészről  
dr Kun Györgyi (szül: Orosháza 1977.09.20. an: Kovács Mária, állampolgársága: magyar) 
főfoglalkozású egyéni vállalkozó fogorvos (Nagyszénás Hősök útja 31.) 
(továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között Cserkeszőlő község egészségügyi alapellátási 
feladatainak fogorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosi 
szolgálat működtetésére alulirott napon és helyen a következő feltételekkel: 
 
 
1./ Vállalkozó fogorvos neve: dr Kun Györgyi 
Szül.: Orosháza 1977.09.20. 
An.neve: Kovács Mária 
Szem.ig.szám: 256964 JA 
Diploma száma: F-11/2004.O.E. 
Szakorvosi képesités megnevezése: fogorvos 
Felelősségbiztositás(kötvény) száma: Allianz Hungária Biztositó Zrt.  
       269618039 
KSH szám: 85. 
Társadalombiztositási szerződés száma: 
Magánorvosi engedély száma: 4954-2/2008. 
Orvos országos nyilvántartási száma: 64082. 
 
2./ A fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi vállalkozás keretében működő vállalkozó 
fogorvos mindenekelőtt vállalja a fogorvosi tevékenység ellátását területi 
kötelezettségvállalással, valamint az iskola fogorvosi teendőinek ellátása a település területén 
lévő iskolák vonatkozásában. 
 
Jelen szerződést felek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend., valamint a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben 
foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátása érdekében 
kötik meg. 
 
Az egészségügyi szolgáltató jelen feladatellátási szerződésben vállalt területi ellátási 
kötelezettsége Cserkeszőlő község közigazgatási területére terjed ki. 
 
3./ Felek megállapítják, hogy jelen feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségek az 
egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a 
működtetési jog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet az egészségügyi szolgátlató 
csak személyesen végezheti – akadályoztatásának jogszabályi eseteit kivéve. 
 
4./ Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató a praxisjog engedélyezés 
feltételeivel, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító jogerős működési 
engedéllyel rendelkezik. 
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5./ Az egészségügyi szolgáltatónak a fogorvosi alapellátást az alábbi rendelési idővel kell 
biztosítania:  
 
Hétfő: 8.30- 13.30 
Kedd:  8.30-  13.30 
Szerda: 8.30- 13.30 
Csütörtök: 13.00-18.00 
 
A fogorvosi rendelést az önkormányzat tulajdonában álló, Cserkeszőlő Köztársaság tér 2. sz. 
alatti Orvosi rendelőben kell teljesíteni. 
 
6./ Az egészségügyi szolgáltató köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére 
vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni. 
 
7./ Az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi ellátás folyamatossága és 
zavartalansága érdekében eseti és tartós távolléte időtartamára a fogorvosi szolgálat 
helyettesítését saját hatáskörében, saját költségére biztosítja az EüM rendeletben, valamint a 
hatósági engedélyben foglaltak szerint. 
 
Az egészségügyi szolgáltató köteles a lakosságot a helyettesítésréről, a helyettesítés ideje 
alatti rendelési időről tájékoztatni úgy, hogy a helyettesítésre vonatkozó adatokat az orvosi 
rendelőben ki kell függeszteni. 
 
8./ A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A 
fogorvos tevékenységszakmai felügyeletét a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felügyelő 
szak-főorvosai látják el. 
 
9./ Az önkormányzat által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott rendelő épület, illetve 
annak – leltár szerinti – meghatározott részeinek felszereltségét, az épület külső állagának 
megóvását az önkormányzat biztosítja. 
Az önkormányzat tulajdonát képező egészségügyi létesítmény és az egyéb helyiségeinek 
használatát, az egészségügyi szolgáltató által kizárólagosan és az épületben működő 
egészségügyi szolgálatokkal közösen – védőnői szolgálat és háziorvos – használt helyiségek 
arányait külön megállapodásban rögzítik. 
 
10./ Az orvosi rendelő belső és külső karbantartásról és felújításról az Önkormányzat köteles 
gondoskodni szükség szerint. 
 
11./ Az egészségügyi tevékenység folyamatos és zavartalan gyakorlásához szükséges tárgyi 
feltételeket, valamint a szerződésben lévő egyéb gyógyító munkát szolgáló eszközöket az 
egészségügyi szolgáltató biztosítja és azok javítása, karbantartása és pótlása, valamint azok 
egyéb működési, működtetési kiadásai is nevezettet terhelik. 
 
12./ Az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a Cserkeszőlő, Köztársaság tér 2. sz. alatti 
orvosi rendelő elektromos energia, víz, gáz kiadásait havi rendszerességgel, illetve a 
felmerülést követő hónap 5. munkanapjáig tovább számlázás után kifizeti az 
önkormányzatnak, aki azt előzetesen a szolgáltatónak már teljesítette. A számlázás elveit 
külön megállapodásban rögzítik. 
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13./ Az önkormányzat az orvosi rendelő teljes épületére rendelkezik épületbiztosítással, a 
megbízott által. Az egészségügyi szolgáltató köteles a szakmai szabályok által előírt kötelező 
felelősségbiztosítást kötni. 
 
14./ Jelen feladatellátási szerződés a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötendő 
finanszírozás szerződés alapja, amely szerződést az egészségügyi szolgáltató köteles kötni. 
 
15./ Jelen megbízási szerződés határozatlan időre szól. A felek a szerződést hat hónapos 
felmondási idővel felmondhatják. A felmondást írásban kell közölni és indokolni kell. Közös 
megegyezéssel a felek eltekinthetnek a hat hónapos felmondási időtől. 
 
16./ Azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye, ha: 
-  Az egészségügyi szoláltató a feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás ellenére nem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat, illetve, ha az orvos az egészségügyi tevékenység végzésére 
való jogosultságát bármely okból elveszti. 
- Ha az orvosnak megszűnik az illetékes egészségbiztosítóval kötött szerződése. 
- Az Önkormányzat területi ellátási kötelezettsége megszűnik. 
 
17./ A szerződő felek a megállapodáshoz kapcsolódó, illetve ezzel összefüggő vitás kérdések 
rendezésére a Kunszentmártoni Járásbíróság illetékességében állapodnak meg. 
 
18./ Jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 
 
19./ Szerződő felek között 2008. október 2. napján létrejött megbízási szerződés jelen 
szerződés aláírásával hatályát veszti. 
 

Cserkeszőlő, 2022. május 31. 

 

 

 

……………………………………… ………………………………….. 

Varga Attila dr. Kun Györgyi 

polgármester egészségügyi szolgáltató 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


