








  
 
10. Megbízott gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatáról, a 10. pontban 

megfogalmazottakon túlmenően karbantartásáról, jelzi a keletkezett meghibásodásokat és 
őrzi a rendelő állagát. 
 

11. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a helyiségeket, azok 
központi berendezéseit ugyanolyan műszaki állapotban köteles visszaszolgáltatni, mint 
amilyen műszaki állapotban azt átvette.  

 A helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és visszaadáskor is 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 
12. Felek rögzítik, hogy a II. számú fogorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1 fő 

egészségügyi szakdolgozó vesz részt. 
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak megfelelő 
feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, megteremtése, a működési engedélyek 
beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése, statisztikai adatok szolgáltatása, illetve a 
működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott 
kötelezettsége, ennek költségei Megbízottat terhelik. 

 
13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi feladatokat a mindenkori szakmai 

követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon látja el, valamint betartja a 
térítésköteles ellátások díjára vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat és azt ismerteti a 
lakossággal. 

 
14. Rendelési idő: 

 
nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 7.00-13.00 rendelés 
kedd 7.00-13.00 rendelés 

szerda 7.00-13.00 rendelés 
csütörtök 7.00-13.00 rendelés 
péntek 7.00-13.00 rendelés 

 

Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a megbízóval és az 
érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek megállapodása alapján 
módosítható.” 
 

15. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város polgármesterét a fogorvosi 
feladatok ellátásáról szükség szerint írásban vagy szóban tájékoztatja.   

 
16. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről egymást 

kölcsönösen tájékoztatni. 
 
17. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá ha azt 

bármelyik fél felmondja. 
 

A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, 
a) ha a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, 

b) ha a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

Felmondási idő 6 hónap. 
 

18. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén a körzetmódosítással 
érintett települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy 



  
éves összeget. A kártalanítás mértékét Megbízott és az érintett önkormányzat a körzetből 
kikerült betegek arányában állapítják meg a praxis folyó évi finanszírozására vetítve, az adott 
rész elcsatolását követő hónap 15. napjáig. 
   

19. Megbízott ügyeleti ellátásban nem vesz részt. 
 

20. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a 14. pontban rögzített rendelési időn túl az 
Edelény István király útja 65. szám alatt működtetett rendelőben magánrendelést folytasson. 

 
Magánrendelés ideje: 
 

nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő 13.00-14.00 rendelés 
kedd 13.00-14.00 rendelés 

szerda 13.00-14.00 rendelés 
csütörtök 13.00-15.00 rendelés 
péntek 13.00-14.00 rendelés 

 
21. A jelen szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a szükséges működési 

engedélyek, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási szerződés érvényességének 
napjától, de leghamarabb 2014. év június hó 01. napján lép hatályba.  

 
22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag tíz eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg három eredeti 
példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2014. (IV.23.), 9/2016.(I.21.) és 
25/2018.(II.15.) határozattal a feladat-ellátási szerződést jóváhagyta. 
 
E d e l é n y, …………………….. 
 
 
 

……………………………………….   ………………………………… 
Megbízó          Megbízott 

 
 
 
Ellenjegyezte:      ………………………………………  ……………………………………… 
   Dr. Vártás József     Száz Attiláné 
          jegyző     Pénzügyi Osztály vezetője 
 



  
Hitelesítés: 
 
A feladat-ellátási szerződést 
 
 
Abod Község Önkormányzata     P.H.   ………………………………  
30/2014. (V.5.), 4/2016. (II.16.) és           polgármester  
…./……(…..)  határozatával,  
 
 
 
Balajt Község Önkormányzata    P.H.   ………………………………  
33/2014. (IV.30.), 12/2016. (II.10.) és          polgármester 
…./……(…..)  határozatával,       
 
 
 
Borsodszirák Község Önkormányzata   P.H.   ………………………………  
36/2014. (V.6.), 15/2016. (II.12.) és           polgármester 
…./……(…..)  határozatával,   
 
 
 
Ládbesenyő Község Önkormányzata   P.H.   ………………………………  
25/2014. (IV.24.), 10/2016. (II.11.) és          polgármester 
…./……(…..)  határozatával,  
 
 
 
Szendrőlád Község Önkormányzata   P.H.   ………………………………  
47/2014. (IV.28.), 15/2016.(II.9.) és            polgármester 
…./……(…..)  határozatával jóváhagyta. 



  
Az előterjesztés melléklete 
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