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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29-én megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

A Képviselő-testületi teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. 

 

Jelen vannak:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester 

    Mészáros Tamás   alpolgármester   

    dr. Szeredi Péter   képviselő 

    Csillag Tibor    képviselő 

Bokodi Szabolcs   képviselő 

    Dornyiné Eigner Ágnes   képviselő 

    Fehér Imre    képviselő 

    Jankyné Kővári Csilla   képviselő 

    Setét Vilmos    képviselő 

Meghívottak:   Tóth Jánosné     címzetes főjegyző  

Jegyzőkönyvvezető:   Magyar  Diána    igazgatási előadó 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 9 

fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 

valakinek más javaslata, véleménye.  

Javaslatot tesz az „Iskolai bővítésről”, „az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló, „dr. Kovács László 

háziorvos feladatellátási szerződésének módosításáról” szóló, „dr. Zöld Éva fogorvos feladatellátási 

szerződésének módosításáról” szóló, valamint a „Képviselő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről” 

szóló előterjesztések napirendi pontként történő felvételére. 

Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Bokodi Szabolcs és Jankyné Kővári Csilla személyében. 

 

A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

207/2014. (V. 29.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén Bokodi Szabolcsot és Jankyné 

Kővári Csillát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja: 

 

1./ Orvosi ügyelet ellátási körzetének meghatározása 

2./ Iskolai bővítésről 

3./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  

     7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ dr. Kovács László háziorvos feladatellátási szerződésének módosításáról 

5./ dr. Zöld Éva fogorvos feladatellátási szerződésének módosításáról 

6./ Képviselő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

1./ Orvosi ügyelet ellátási körzetének meghatározása 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság és a Humán Erőforrások Bizottsága együttes ülésén tárgyalta a napirendi 

pontot. Mindkét bizottság javasolja az A határozati javaslat első részének elfogadását a Képviselő-
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testületnek, mely szerint kifejezi csatlakozási szándékát a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti 

Társuláshoz, mellyel a bicskei ellátási területhez kíván tartozni. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért az „A” határozati javaslat első részének 

elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, 2 (kettő) „nem” szavazattal és 1 (egy) 

tartózkodással a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

208/2014. (V. 29.) határozata 

bicskei orvosi ügyeleti ellátási körzethez történő csatlakozásról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, kifejezi csatlakozási szándékát a Bicske és 

Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társuláshoz, mellyel a bicskei ellátási területhez kíván tartozni. 

Felkéri Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsát, hogy a csatlakozási 

szándékot szíveskedjen elfogadni.  

Felkéri Bicske Város Önkormányzatát, hogy Csákvár település orvosi ügyeleti ellátása érdekében a 

bicskei központú ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás teendőit lássa el azzal, hogy az ellátási 

színvonal változatlan biztosítása érdekében Csákvár település Bodmér és Vértesboglár településekkel 

közösen egy személygépjármű bicskei telephelyét biztosítja a párhuzamosan felmerülő vészhelyzetekre 

történő azonnali reagálás lehetőségének biztosítása érdekében.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat kiadmányát haladéktalanul továbbítsa 

a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsának elnöke felé.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármestert  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Javaslom, hogy szavazzunk az „A” határozati javaslat második részének „Csákvár telephelyű, 

szakellátás jellegű esti rendelés biztosításáról” szóló határozati javaslat elfogadásáról is.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Javaslom, hogy ne a határozat szövegéről szavazzunk, hanem a döntés elnapolásáról. Erről a határozati 

javaslatról a későbbiekben döntsünk. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Rendben. Akkor a módosító javaslatot teszem fel szavazásra. 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslat elfogadását későbbi időpontra napoljuk el, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

209/2014. (V. 29.) határozata 

döntés elnapolásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csákvár telephelyű, szakellátási jellegű esti rendelés 

biztosításáról” szóló határozatban foglaltakról történő döntés elnapolása mellett dönt.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
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2./ Iskolai bővítésről 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Az általános iskola igazgatónője kéri a Képviselő-testületet, hogy a Pásztorházban az első osztályosok 

számára két tantermet biztosítson az iskolaotthonos nevelés biztosítása érdekében.  

Javaslom a kérelem támogatását. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem a javaslat elfogadását. 

Aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 2 (kettő) tartózkodással a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

210/2014. (V. 29.) határozata 

tanterem átadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Csákvár Szent István u. 1-3. 

sz. alatti önkormányzati tulajdonú un. Pásztorház épületében kerüljön elhelyezésre az Esterházy Móric 

Nyelvoktató Német Nemzetiség Általános két első osztálya, az utcafronti épület egyik terme pedig 

fejlesztő terem céljára kerüljön igénybevételre. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjék a Pásztorház, valamint az utcafronti épület 

iskolává történő átminősítéséről. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a KLIK Bicskei Tankerületével a 

Szent István utcai 1-3. sz. alatti iskolaépületek vonatkozásában a vagyonátadási megállapodás 

megkötését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

              jegyző 

 

3./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  

     7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya jelezte, hogy az 

önkormányzat vagyonkimutatása a zárszámadás mellékletét kell, hogy képezze.  

Korábban az előterjesztés mellékleteként szerepelt a vagyonkimutatás, melyet most rendelet módosítás 

keretében javaslok a rendelet mellékleteként is szerepeltetni.  

Kérem, aki a módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4./ dr. Kovács László háziorvos feladatellátási szerződésének módosításáról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A Képviselő-testület a 189/2014.(V.13.) számú határozatával fogadta el dr. Kovács László 2014. 

augusztus 1. napjától hatályba lépő feladat-ellátási szerződését. A szerződés kiegészítése szükséges, 
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mivel a jogszabályi előírások szerint a határozatlan időre szóló szerződést legalább 5 évre kell 

megkötni.  

Szintén jogszabályi előírás, hogy amennyiben körzetmódosításra kerül sor, s ez a háziorvost 

hátrányosan érinti, kártérítésre tarthat igényt, amelynek összege az OEP támogatás keretében kapott egy 

éves időtartamra szóló összeg.  

A Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság együttes ülés keretében tárgyalták a az 

előterjesztést, mindkét bizottság egyetért a feladatellátási szerződés módosításával.  

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, javaslom a módosítás elfogadását. Kérem, aki egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

211/2014. (V. 29.) határozata 

Dr. Kovács László feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Kovács László háziorvossal 2014. 

augusztus 1-i hatállyal megkötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint kiegészíti: 

 

„Kártérítés, kártalanítás 

 

„16./ Felek megállapodnak abban, hogy ha körzetmódosításra kerül sor, s az a háziorvost hátrányosan 

érinti, kártérítésre jogosult, melynek mértéke a kieső OEP támogatás keretében kapott egy éves 

időtartamra szóló összeg. 

 

D/ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

17./  E megállapodás 2014. augusztus 1. napjától hatályos, és határozatlan időre, de legalább 5 évre 

szól.” 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2014.(V.13.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

A szerződés kiegészített teljes szövege a következő: 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL  

 

A „MEGÁLLAPODÁS” létrejött egyrészről Csákvár Város Önkormányzata (8085 Csákvár, 

Szabadság tér 9., képviseletében eljár: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) mint az 

egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről az 

EMPATIA-2002 Egészségügyi Betéti Társaság ( székhelye: 8083 Csákvár, Szabolcs köz 3.telephelye. 

8083. Csákvár, Szabadság tér 5.) képviseletében eljár: dr. Kovács László vezető tisztségviselő,  mint 

egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) között alulírott napon, az alábbi 

feltételekkel: 

 

Ez a Megállapodás a felek között a csákvári II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására jött létre. 

 

Az Egészségügyi Szolgáltató nevében tevékenységet végző orvos, mint személyes ellátásra kötelezett 

orvos: 

Dr. Kovács László (1953.07. 27. Marosvásárhely, an: Pánczél Etelka) aki rendelkezik a 

feladatellátáshoz szükséges praxisjoggal 

Orvosdoktori oklevél száma: 5657/11.09.1981. 

Háziorvostan oklevél száma: 497/1996. 

Adószám: 21397231-1-07 

Orvosok Országos Nyilvántartásában: 46145 

Magyar Orvosi Kamara tagja 
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A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

Bevezetés 

1./ Felek kijelentik, hogy a háziorvosi ellátási tevékenységre vonatkozó szabályokat e megállapodás 

keretei között állapítják meg. 

A felek mindegyike bírja ügydöntő szerve felhatalmazását jelen szerződés megtárgyalására és 

megkötésére. Csákvár Város Önkormányzata költségvetési szerv,  dr. Kovács László pedig  az 

EMPATIA-2002 Egészségügyi Betéti Társaság  vezető tisztségviselője, személyes közreműködésre 

köteles orvos. Sem az Önkormányzat, sem az Egészségügyi Szolgáltató nem áll csőd, felszámolás vagy 

végelszámolás hatálya alatt a szerződés megkötésekor. 

 

2./ Felek rögzítik, hogy a háziorvosi, illetve ügyeleti egészségügyi szolgáltatás telephelye az 

Egészségügyi Szolgáltató résztulajdonát képező Csákvár „Egészségház” Társasház (8083 Csákvár, 

Szabadság tér 5.) rendelője. 

 

3./ Az Önkormányzat megbízza Egészségügyi Szolgáltatót, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok 

alapján felnőtt praxis keretében, felnőttek ellátására vonatkozóan a háziorvosi ellátást biztosítsa, területi 

ellátási és személyes feladat-ellátási kötelezettséggel. 

 

A felek jogai és kötelezettségei 

 

4./ Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy  

 a megállapodás alapján Csákvár Város közigazgatási területe szerinti II. számú  háziorvosi 

körzetben – a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírtaknak megfelelően - területi ellátási 

kötelezettség mellett a felnőtt háziorvosi szolgálatot ellátja 

 a rá vonatkozó szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el tevékenységét, 

 akadályoztatása esetén helyettesítéséről és az ahhoz szükséges szakszemélyzet biztosításáról, 

valamint annak díjazásáról gondoskodik. A helyettesítés napjáról, időtartamáról haladéktalanul 

köteles értesíteni az Önkormányzatot, a helyettesítéssel járó valamennyi költséget viseli. 

 a helyettesítést a szolgáltató telephelyén látja el. 

 helyettesítéséről szóló tájékoztató, hirdetmény, illetve szakmai hirdetmény (pl. szűrővizsgálat 

szervezés) kivételével egyéb, a csákvári orvosi alapellátást érintő hirdetményt sem az általa 

használt rendelőhelyiségben, sem egyéb nyilvános helyen semmilyen formában nem helyezhet ki, 

vagy tehet közzé, arra kizárólag az Önkormányzat jogosult. 

 

5./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás finanszírozási feltételeit 

jelen szerződés szerint biztosítja. 

 

B/ HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA 

 

6./ Az Egészségügyi Szolgáltató háziorvosi tevékenységét a megállapodás 2. pontja szerinti rendelőben 

heti 36,5 órában köteles ellátni az alábbiak szerint: 

 

- heti 20 óra rendelési időt köteles biztosítani olyan formában, hogy minden munkanapon legyen 

rendelés. A rendelési időről, annak esetleges változásáról köteles a lakosságot előre és időben 

tájékoztatni. 

- a területi munkát – melynek időtartama 16,5 óra – kötetlen munkaidőben látja el. 

 

Rendelő helyiség és berendezései, felszerelései 
 

7./ Jelen szerződés megkötésekor a rendelő helyiségéről, a rendelő helyiség berendezési és felszerelési 

tárgyairól, azok használatra alkalmas állapotáról, pótlásáról, a jogszabályban előírt minimum feltételek 

biztosításáról az Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni. 
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Személyi feltételek 

 

8./Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges, megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező nővérszemélyzetet biztosítani. A nővérek törvényes foglalkoztatásáért, 

bérük és közterheik megfizetéséért, havi beosztásuk elkészítéséért, helyettesítésük megszervezéséért, a 

nővér tevékenységéért, a szakmai szabályok megtartásáért az Egészségügyi Szolgáltató felelős. 

Az Egészségügyi Szolgáltató más egészségügyi szolgáltató helyettesítését saját rendelőjében is 

végezheti. 

Pénzügyi feltételek 

Háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltség, üzemanyagköltség, szervízköltség, 

rezsiköltség 

 

9./ A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a területi ellátás során a gépjármű 

használatához kapcsolódó üzemanyag, szerviz- és javítási költséget, valamint a sterilizálással,  a 

keletkezett veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét teljes egészében az 

Egészségügyi Szolgáltató viseli. Felek megállapodnak, hogy az eszközök sterilizálására, valamint a 

veszélyes hulladék szállítására az Egészségügyi szolgáltató szerződik e tevékenységre jogosultsággal 

rendelkező társasággal, illetve szervezettel. Az orvosi rendelőhelyiség teljes rezsiköltségét az 

Egészségügyi Szolgáltató viseli.  

 

10./ A háziorvosi tevékenység finanszírozását elsődlegesen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár  

Közép-dunántúli Területi Hivatala biztosítja. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Egészségügyi 

Szolgáltató közvetlenül kösse meg a finanszírozási szerződést, továbbá a háziorvosi alapellátás 

finanszírozását az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül az Egészségügyi Szolgáltató számlájára 

utalja. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezi magát,hogy az Önkormányzat kérésére annak 

megérkezését követő 5 naptári napon belül az OEP által biztosított finanszírozás bevételi kimutatását az 

Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, az ellátotti kör létszámára, korösszetételére vonatkozó 

információkkal együtt. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy ezeknek az Egészségügyi 

Szolgáltató által biztosított adatoknak a kezelését a nyilvánosság kizárásával, zártan végzi. 

11/.A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az Egészségügyi 

Szolgáltatót illeti meg. 

C/VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

Rendes felmondás 

 

12./ Az Önkormányzat ezen megállapodást  indokolással felmondja, ha az Egészségügyi Szolgáltató e 

szerződésben  vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,  vagy folytatólagosan 

megszegi a jogszabályban foglalt, működésére vonatkozó előírásokat. 

13./Egészségügyi Szolgáltató ezen megállapodást – indokolással - jogosult felmondani, ha az 

Önkormányzat a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek  írásbeli felszólítás ellenére sem tesz 

eleget.  

14./A rendes felmondás bármelyik fél részéről a közlése hónapjának utolsó napjától számított hat hónap 

utolsó napjára szólhat. 

Rendkívüli felmondás 

 

15./ Az Önkormányzat ezen megállapodást rendkívüli felmondás keretében felmondja, ha az 

Egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti, vagy tőle a továbbiakban a feladat ellátása objektív okok alapján nem várató el. 

 

Kártérítés, kártalanítás 

 

16./ Felek megállapodnak abban, hogy ha körzetmódosításra kerül sor, s az a háziorvost hátrányosan 

érinti, kártérítésre jogosult, melynek mértéke a kieső OEP támogatás keretében kapott egy éves 

időtartamra szóló összeg. 

D/ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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17./  E megállapodás 2014. augusztus 1. napjától hatályos, és határozatlan időre, de legalább 5 évre szól. 

 

18./ E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a 

Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Csákvár, 2014.                               

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix     Dr. Kovács László 

polgármester      EMPATIA-2002 Egészségügyi Bt. képviselője 

 

A feladat-ellátási szerződést Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 211/2014. (V.29.) 

határozatával jóváhagyta. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                           Dr. Kovács László 

polgármester                 EMPATIA-2002 Egészségügyi Bt. képviselője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

5./ dr. Zöld Éva fogorvos feladatellátási szerződésének módosításáról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

A Képviselő-testület 88/2014.(III.20.) számú határozatával fogadta el dr. Zöld Éva fogorvos feladat-

ellátási szerződését. A szerződés kiegészítése szükséges, mivel az OEP észrevétele alapján nem 

tartalmazza, hogy dr. Zöld Éva nem vesz részt az ügyeleti ellátásban. Javaslom, dr. Zöld Éva 

fogorvossal megkötött feladat- ellátási szerződés 3./ pontjának kiegészítésének elfogadását az alábbiak 

szerint: „Fogorvosi ügyeleti szolgálatot nem lát el.” 

Amennyiben hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a kiegészítés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

212/2014. (V. 29.) határozata 

Dr. Zöld Éva feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Zöld Éva fogorvossal 2014. április 2. 

napján megkötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint kiegészíti: 

 

3./ kiegészül: „Fogorvosi ügyeleti szolgálatot nem lát el.” 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2014.(III.20.) számú határozata hatályát 

veszti. 

 

A szerződés kiegészített teljes szövege a következő:  

 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL 

 

mely létrejött egyrészről Csákvár Város Önkormányzata /8083 Csákvár, Szabadság tér 9./ 

(továbbiakban Önkormányzat) mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, másrészről  

Dr. Zöld és Társa Egészségügyi Szolgáltató  Betéti Társaság, képviseli dr. Zöld Éva (Székhelye: 

8083 Csákvár, Szabadság tér 5.sz., adóig.száma: 22088060-1-07) mint egészségügyi szolgáltató 

(továbbiakban egészségügyi szolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 
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1./ A felek megállapodnak abban, hogy a fogászati ellátásra dr. Zöld Éva vállalkozó fogorvos és 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata között 1998. 07. 09-én kelt megállapodás alapján, továbbá az 

egészségügyi ellátást biztosító intézmény /fogászati rendelő/ tulajdonviszonyában bekövetkezett 

változás miatt a fogászati alapellátás biztosítását e megállapodás keretei között szabályozzák. 

 

2./ Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Önkormányzat által meghatározott és 

ezen megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott fogorvosi körzetben területi ellátási 

kötelezettség mellett a fogorvosi tevékenységet ellátja a 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírtaknak 

megfelelően. 

 

Az egészségügyi szolgáltató nevében fogorvosi tevékenységet végző orvos: 

Dr. Zöld Éva (született: Székelyudvarhely, 1967.07.02., anyja neve: Jakab Magdolna 

                         Székesfehérvár, Sziget u. 45. I/5. szám alatti lakos 

                         fogorvosdoktori oklevél száma: J 1410/1991.10.04/157 

                         fog- és szájbetegségek szakorvosa oklevél száma: 677/2002. 

                         Orvosok Országos Nyilvántartásában 50267  

                         MOK tagja 

 

3./ Az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a folyamatos területi ellátást heti 30 óra rendelési időben 

ellátja.  

Helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Fogorvosi ügyeleti szolgálatot nem lát el. 

Az egészségügyi szolgáltató váratlan és elháríthatatlan okból bekövetkezető akadályoztatása esetén – a 

területi ellátás folyamatossága érdekében – az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató költségére 

jogosult helyettest biztosítani. 

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szükséges és indokolt a helyettesítési tevékenységét az 

egészségügyi szolgáltató abban a rendelőben végzi, amely egyébként a saját rendelését is ellátja. Az 

egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos indokolt esetben történő helyettesítését a helyettesítő a saját 

rendelőjében /Csákvár, Szabadság tér 5./ végzi. A helyettesítés pénzügyi feltételeiről a helyettesítendő 

egészségügyi szolgáltató gondoskodik. 

 

4../ Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges, megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező nővérszemélyzetet biztosítani. A nővérek törvényes foglalkoztatásáért, 

bérük és közterheik megfizetéséért, havi beosztásuk elkészítéséért, helyettesítésük megszervezéséért, a 

nővér tevékenységéért, a szakmai szabályok megtartásáért az Egészségügyi Szolgáltató felelős. 

5./ Az egészségügyi szolgáltatásról gondoskodó jelen megállapodással a szolgáltató tulajdonába adja a 

fogászati rendelő és kapcsolódó helyiségei berendezési, felszerelési tárgyait. /Az átadott berendezési és 

felszerelési tárgyak, eszközök jegyzéke e megállapodás 2. számú mellékletét képezi./ 

 

6./ Az egészségügyi szolgáltató köteles a tulajdonát képező létesítmény és eszközök üzemeltetéséről, 

fenntartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról gondoskodni és kötelezettséget vállal továbbá, hogy a 

mindenkori jogszabályban előírt feltételeket, gép- műszer és egyéb eszközök beszerzését, esetleges 

pótlását biztosítja. 

 

7./ Az önkormányzat a 2. pontban előírt kötelezettségek maradéktalan ellátása érdekében havi 

támogatást nyújt az egészségügyi szolgáltatónak, mely összegeket havonta, minden hó 15. napjáig az 

egészségügyi  szolgáltató számlájára utal. 

A támogatások összegét az önkormányzat évente, költségvetésében állapítja meg. 

 

8./ Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a fogorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges 

pénzeszközt az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóval megkötött 

finanszírozási szerződés alapján annak számlájára utalja. 

9./ A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az egészségügyi szolgáltatót 

illeti meg. 

10./ Jelen szerződés határozatlan időre szól, azzal a feltétellel, hogy amennyiben az önkormányzat, vagy 

az egészségügyi szolgáltató gazdálkodási rendjében változás állana be, jogszabályváltozás indokolja, 

szerződő felek kötelezik magukat, hogy e szerződést 30 napon belül módosítják. 
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11./ Az önkormányzat jogosult ezen megállapodást felmondani, ha az egészségügyi szolgáltató a 

megállapodásban foglalt szakmai követelményeknek nem tesz eleget. Az önkormányzat egyéb 

kötelezettségszegés esetén is jogosult felmondani ezen megállapodást. A felmondási idő hat hónap.  

 

12./ Egészségügyi szolgáltató ezen megállapodást jogosult felmondani, ha az önkormányzat a 

megállapodásban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. A felmondás a felmondási ok 

bekövetkeztét követő hó utolsó napjától számított hat hónapra szólhat.  

 

13./ Felek megállapodnak abban, hogy ha körzetmódosításra kerül sor, s az a fogorvost hátrányosan 

érinti, kártérítésre jogosult, melynek mértéke a kieső OEP támogatás keretében kapott egy éves 

időtartamra szóló összeg. 

 

14./ Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdálkodási évet követő május 31-

ig az önkormányzat részére beterjeszti a pénzügyi és vagyonmérlegét, valamit arra, hogy amennyiben 

tartozása és egyéb kötelezettség vállalása a lejártát követő 60 napon belül nem kerültek kiegyenlítésre, 

erről haladéktalanul értesíti az önkormányzatot. 

 

15./ Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben „Az önálló orvosi tevékenységről” , „Az 

egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról” 

szóló törvények, valamint „Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, a 

működési engedélyről és az egyéni vállalkozás keretében végezhető egészségügyi szolgáltatásról”, „A 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről” szóló rendeletek, továbbá a PTK  

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

16./ E megállapodás aláírása napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a fogászati alapellátásra 

2012.december 3-án kelt megállapodás hatályát veszti. 

 

A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg aláírták. 

 

Csákvár, 2014.                         

 

……………………………………….   ……………………………………... 

   Katonáné dr. Venguszt Beatrix     dr. Zöld Éva 

polgármester       dr. Zöld és Társa Bt. képviselője 

 

A feladat-ellátási szerződés kiegészítését Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2012/2014. ( V.29.) határozatával hagyta jóvá. 

 

……………………………………….   ……………………………………... 

   Katonáné dr. Venguszt Beatrix     dr. Zöld Éva 

polgármester       dr. Zöld és Társa Bt. képviselője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
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1. sz. melléklet 

 

 

II. sz. fogorvosi körzet 

 

Akadémia utca 

Arany János utca 

Árpád utca 

Bem utca 

Benedek Elek utca 

Béke utca 

Bokréta utca 

Dobogó utca 

Dobogóhegy 

Fazekas utca 

Fecske utca 

Fehér út 

Fornapuszta 

Gánti utca 

Haraszt 

Hunyadi utca 

Kálvária utca 

Kálvária köz 

Kálvin utca 

Káposztáskert utca 

Luther utca 

Malom utca 

Május 1. utca 

Mókus dűlő 

Móricz Zsigmond utca 

Nagyhegy 

Ostrom utca 

Petőfi utca 

Sashegy dűlő 

Szabadság utca 

Szabolcs utca 

Szabolcs köz 

Szent Imre út 

Szent István utca 

Szent Vince utca 

Széchenyi utca 

Szilárd Gyula utca 

Tamási Áron utca 

Táncsics utca 

Tompa utca 

Tersztyánszky Ödön körút 

Vértes utca 

Gánt község közigazgatási területe 
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2. sz. melléklet 

 

A fogorvosi rendelő minimum felszerelései közé nem tartozó, egyéb berendezések és 

felszerelések listája 

 

falra szerelhető polcos szekrény     1 db 

 

mikrohullámú sütő       1 db 

 

íróasztal        1 db 

 

szék a rendelőhelyiségen belül      1 db (5 db) 

 

álló szekrény        2 db 

 

számítógép        1 db 

 

nyomtató        1 db 
 

 

6./ Képviselő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Fehér Imre önkormányzati képviselő-társunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényes 

határidőben eleget tett vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettségének. Kérem, hogy a Képviselő-testület a 

bejelentést jóváhagyólag vegye tudomásul. 

Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

213/2014. (V. 29.) határozata 

vagyontételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatóról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehér Imre önkormányzati képviselő 

vagyontételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 20 óra 40 

perckor berekesztette. 

 

- k.m.f. - 

 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix       Tóth Jánosné  

polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

Jankyné Kővári Csilla         Bokodi Szabolcs 

jegyzőkönyv hitelesítő           jegyzőkönyv hitelesítő 


