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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Juhász Béla fogszakorvos, főorvos (székhely: 8105, Pétfürdő, Ady E. u. 11) fogorvos,  mint 

Várpalota, Fehérvári u. 26. szám alatti (azonosító száma: 018015) egészségügyi szolgáltató írásban 

bejelentette az Önkormányzat felé azon szándékát, hogy 2017. február 1-től nyugállományba kíván 

vonulni. Ez okból Várpalota Város Önkormányzatával, 2013. január 08-án megkötött, többször 

módosított feladat-ellátási szerződését felmondja 2017. január 31. hatállyal.  

 

Dr. Juhász Béla és az önkormányzat között létrejött, hatályos feladat-ellátási szerződés 16. pontja 

alapján: 

 

„Jelen feladat-ellátási szerződést felek hat hónapos felmondási idővel-írásban- mondhatják fel.” 

 

Tekintve, hogy Dr. Juhász Béla 2016. április 01-jén kérte felmentését, és 2016. december 01-ig 

dolgozik, majd 2017. február 01-ig szabadságát tölti (helyettesítéséről a szabadsága idejére Dr. 

Abkarovits József fogorvos által gondoskodik), így az egészségügyi ellátás ezen időszak alatt is 

folyamatos lesz. Ezt követően a jogszabály és a szerződés által meghatározott feltételek 

biztosítottak a szerződés felek által 2017. január 31-vel történő megszüntetéséhez.  

 

A fentiek alapján javasolom, hogy az Önkormányzat, mint egészségügyi ellátás nyújtására 

kötelezett, vegye tudomásul és fogadja el Várpalota Város Önkormányzata, valamint Dr. Juhász 

Béla között 2013. január 08-án kötött feladat-ellátási szerződés felmondását, és ezzel a szerződés 

2017. január 31. napjával történő megszűnését.  

 

Dr. Juhász Béla továbbá írásban bejelentette a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát, mely 

szerint a praxisjogot az Abkarovits és Mohai Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató Kft. 

Képviseletében: Mohainé Dr. Abkarovits Cecília Anikó részére kívánja elidegeníteni 2017. február 

01. napjától. 

 

A két orvos szerződést kötött egymással a praxisjog megvásárlására, melynek jogi akadálya nincs, 

mivel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öot.) 2. § (3) 

bekezdése szerint a praxisjog személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely elidegeníthető. A 

praxisjog az önkormányzat képviselő-testületének támogatása nélkül is elidegeníthető, az 

Önkormányzat csak arról tud dönteni, hogy kíván-e feladat ellátási szerződést kötni a praxist 

megvásárló orvossal, jelen esetben az Abkarovits és Mohai Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató 

Kft.-vel. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó 2/A. §-a szerint: 

2/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó 

orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett 

települési önkormányzatnak. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult 

egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően - 

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott 

körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek, 

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti 

feladat-ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45 

napon belül nyilatkoznia kell. 

(2a) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőben nem 

nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal az adott 



 

körzetben a 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést meg kívánja kötni. Ebben az esetben az (1) 

bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 90 napon belül az adott körzetre vonatkozóan a 2/B. 

§ szerinti feladat-ellátási szerződést az (1) bekezdés szerinti önkormányzat és a praxisjogot 

megszerezni kívánó orvos megköti. 

(3) Praxisjog folytatása esetén vélelmezni kell, hogy az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a 

praxisjogot folytató háziorvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést 

kíván kötni. 

 

Az egészségügyi államigazgatási szerv állásfoglalását pótlólag csatolom az előterjesztéshez.  

 

A megkötni kíván feladat-ellátási előszerződés az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ügyben hozza meg döntését!  

 

 

 

Várpalota,  2016. november 29. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 
polgármester 



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: várpalota@varpalota.hu 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-ei ülésén a 

következő határozatot hozta: 

…/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint egészségügyi ellátás 

nyújtására kötelezett, tudomásul veszi és elfogadja a Várpalota Város Önkormányzata, 

valamint Dr. Juhász Béla egyéni egészségügyi vállalkozó között 2013. január 08-án 

kötött – egészségügyi szolgáltatási tevékenység keretében gyakorolt fogorvosi ellátás a 

V. számú fogorvosi körzetben – feladat-ellátási szerződés felmondását, a szerződés 

2017. január 31. napi megszűnését. 

 

2.)  „A” változat  

 

a.  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete tudomásul veszi a V. 

számú fogorvosi körzetre vonatkozóan Dr. Juhász Béla és az Abkarovits és 

Mohai Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató Kft. között kötött szerződésben 

jelzett praxisjog elidegenítését, valamint Mohainé Dr. Abkarovits Cecilía 

Anikó 2017. február elsejétől kezdődő fogorvosi praktizálását. 

 

b.  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékelt feladat ellátási előszerződést 

az Abkarovits és Mohai Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató Kft.-vel 

megkösse, azzal, hogy a tényleges feladat‐ellátási szerződés hatályba lépésének 

feltétele a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya által az Abkarovits és Mohai Fogászati és 

Szájsebészeti Szolgáltató Kft. nevéhez kapcsolódó jogerős működési engedély 

2017. január 31-ig történő kiadása. 

 

c. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a b. pontban rögzített feltételek teljesülése esetén - az 

előszerződésben rögzített tartalommal - aláírja az Abkarovits és Mohai 

Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató Kft.-vel a tényleges feladat-ellátási 

szerződést.  

 

„B” változat  

 

a. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete tudomásul veszi Dr. 

Juhász Béla és az Abkarovits és Mohai Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató 

Kft. között kötött szerződésben jelzett praxisjog elidegenítését. 
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b. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete a V. számú fogorvosi 

körzetre vonatkozóan, Dr. Juhász Béla és az Abkarovits és Mohai Fogászati és 

Szájsebészeti Szolgáltató Kft. között kötött praxisjog elidegenítését tartalmazó 

előszerződéssel kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy a Mohainé Dr. Abkarovits 

Cecília Anikót foglalkoztató Abkarovits és Mohai Fogászati és Szájsebészeti 

Szolgáltató Kft.-vel nem kíván feladat‐ellátási szerződést kötni.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari -Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

  
 

Várpalota,  2016. december 14. 

  

  

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 



 

ELŐSZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 

 
amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 

39., Képviseli: Campanari-Talabér Márta polgármester) - mint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint 

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján egészségügyi 

közszolgáltatásért felelős szerv - továbbiakban: Megbízó 

 

másrészről  ………………………………………………mint egészségügyi szolgáltatásra 

jogosult, fogorvosi praxissal rendelkező szolgáltató továbbiakban: Megbízott 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a fogászati alapellátás és egyéb egészségbiztosítás által 

finanszírozott fogászati feladatok ellátásával területi ellátási kötelezettséggel, amelyet 

Megbízott vállalkozás keretében tevékenykedő fogorvosa személyes részvételével biztosít.  

2. Megbízott a megbízást elfogadja, kijelenti, hogy a megbízást ellátó fogorvos a fogorvosi 

feladatok ellátáshoz szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel rendelkezik, ennek alapján a 

területi ellátási kötelezettséget vállalja.  

3. A Megbízott köteles a fogorvosi feladatok ellátását a szakképesítési feltételeknek, a 

helyettesítési rendnek, a külön jogszabályokban valamint jelen szerződésben foglaltaknak 

megfelelően teljesíteni. Köteles szakmai munkáját mindenkor az e feladatra vonatkozó 

hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával, megfelelő színvonalon, elvárható gondosság 

mellett végezni.  

4. Megbízott a Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a háziorvosi és 

fogorvosi ellátásról szóló 27/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében 

meghatározott 5. számú felnőtt fogorvosi körzetben a fogorvosi ellátást az alábbi 

személlyel, az alábbi helyen biztosítja: 

Orvos neve: 

Telephely:8100 Várpalota, Mártírok útja 1.  

6. Megbízott a szerződés hatálya alatt a praxist ellátó fogorvos személyében bekövetkező 

változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, amely a Megbízó hozzájárulása esetén a 

szerződés módosítását vonja maga után. 

7. Megbízott jelen szerződés 1/4. pontban meghatározott ellátási területre az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést köt. A Megbízott a 

finanszírozási szerződés 1. másolati példányát köteles Megbízó részére átadni.  

 

II.  

MEGBÍZÓ FELADATAI, JOGAI, KÖTELEZTTSÉGEI 

1. Megbízó az I/4. pontban telephelyként meghatározott, tulajdonát képező ingatlanban egy 

orvosi rendelőt a hozzátartozó helyiségekkel a telephelyen működő más megbízottakkal 

együtt történő közös használatába adja.  

2. Megbízó szavatol azért, hogy a II/1. pontban megjelölt helyiségek a szerződés hatályának 

időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek. 

3. Megbízó viseli a fogászati kezelő egységek azok tartozékainak, valamint az orvosi ülőke és 

az orvosi rendelőben telepített berendezések (mennyezeti világító rendszer, klíma berendezés) 

esetenként felmerülő, számlával igazolt bruttó 200 000.- Ft-ot meg nem haladó javítási 

költségeinek 50%-át, valamint a bruttó 200 000.- Ft-ot meghaladó javítási költségek 50%-át 



 

abban az esetben, ha a Megbízott a javítás szükségességét írásban Megbízó felé előzetesen 

bejelenti, és az a Megbízó el is fogadja. A kezelőegységek tartozékai, orvosi ülőke, valamint a 

telepített berendezések javíthatatlanná válása miatt szükséges beszerzés költségeit a javítási 

költségekkel megegyező százalékos megosztásban viseli a Megbízó. A Megbízottat a 

beszerzésre kerülő fogászati kezelőegység típusának kiválasztása során javaslattételi jog illeti 

meg. Felek rögzítik, hogy a beszerzésre kerülő kezelőegységek kizárólagos tulajdonosa a 

Megbízó lesz. 

4. Megbízó kötelessége a fogászati röntgen működésének biztosítása. 

5. Évente egyszer a Megbízó éves leltárellenőrzés alapján ellenőrzi a tulajdonában álló 

épületet, annak belső berendezéseit, elvégzi a Megbízott által használt és átadott eszközök 

leltár szerinti számbavételét. Az épületre a Megbízó biztosítást köt, és annak költségeit viseli. 

6. Megbízó a helyiségek szükséges felújítási munkálatait költségvetési lehetőségei szerinti 

ütemezésben végezteti el, amelyet a Megbízottal előzetesen egyeztetett időpontban hajt végre. 

7. A használatba adott épület műszaki meghibásodásából eredő helyreállítási költségeit 

(csőtörés, elfagyás, vízóra melletti szivárgás, stb.) a Megbízó viseli. 

8. Megbízó a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során felmerülő gazdasági, műszaki, 

ellenőrzési és egyéb feladatait Várpalota Város Önkormányzatának ügyintézői útján látja el.  

9. Megbízó az egészségügyi ellátáshoz szükséges jogszabályban meghatározott szakmai 

minimumfeltételeket a feladatellátás céljából külön térítés nélkül biztosítani köteles. Ebbe a 

körbe tartozik a működéshez szükséges jogszabályban előírt eszközök beszerzése, valamint 

azoknak az orvosi tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges tartása is.  

 

III. 

MEGBÍZOTT FELADATAI, JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megbízott fogászati alapellátás és egyéb az egészségbiztosítás által finanszírozott 

fogászati feladatok keretében a fogorvos útján köteles térítésmentesen végezni Várpalota 

Város Önkormányzatának területén lakók teljes körű fogorvosi alapellátását a mindenkori 

hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint. Megbízott a fogorvosi rendelőben 

munkanaponként 6 órát köteles rendelési időben tartózkodni betegellátás céljából.  

 

2. Megbízott köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni, működése során köteles az általa 

kezelt adatbázist megőrizni, a személyi adatokra vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani a 

mindenkori hatályos jogszabályok szerint.  

 

3. Megbízott a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítja a fogorvosi szolgálat 

működésének személyi feltételeit. Megbízott a feladatok megfelelő ellátásához szükséges 

személyzet foglalkoztatásáról gondoskodik, munkaviszony illetve munkavégzésre vonatkozó 

egyéb jogviszony keretében.  

4. A Megbízott akadályoztatása esetén a helyettesítéséről köteles gondoskodni oly módon, 

hogy a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően, a feladat ellátására 

alkalmas személlyel végeztesse. A hat hetet meghaladó folyamatos helyettesítésről köteles a 

Megbízót értesíteni.  

Helyettes orvos: 

 



 

5. Megbízott a vállalkozása keretében tevékenykedő fogorvos szakmai továbbképzéséről 

maga gondoskodik.  

 

6. A rendelési időt a települési ellátási kötelezettséggel érintett lakosság igényeihez igazítottan 

a Megbízóval egyeztetve a Megbízott határozza meg és teszi közzé a helyben szokásos módon 

az ellátási körzetben. A rendelési idő változásáról a Megbízót köteles értesíteni. 

Rendelési idő: 

7. Megbízott köteles a II./1. pont szerinti rendelőhelyiséget, az ahhoz tartozó egyéb 

helyiségeket, berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, azok állagát óvni.  

8. Megbízott jelen szerződés megszűnése esetén köteles az általa használt rendelőhelyiséget, 

berendezési tárgyait, felszereléseit hiánytalanul, az átvételi leltár szerint, a szerződés 

megszűnését követő 15 napon belül tiszta, kiürített állapotban a Megbízó rendelkezésére 

bocsátani.  

9. Megbízott vállalja a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé 

tartozó gép, műszer, berendezés, valamint a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi 

számítógép biztosítását, és gondoskodik azok működőképes rendelkezésre állásáról. 

10. Megbízott a szerződés szerinti teljesítés érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a 

Megbízó Várpalota Város Önkormányzatával, a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával, szakorvosi szolgálatokkal. 

11. Megbízott, mint betegellátó köteles az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. XLVII. törvényt betartani, gyógykezelés 

céljából az adatokat kezelni, illetve nyilvántartani, továbbá a jogszabályban foglaltak szerint 

adatszolgáltatást nyújtani a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár 

Szakigazgatási Szerve, Várpalota Város Önkormányzata, és a Központi Statisztikai Hivatal 

részére. Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a körzethez tartozó betegek 

dokumentációját és nyilvántartását, kezeli és a szerződés lejártát követően az 

Önkormányzattal a feladat ellátására szerződést kötő új Egészségügyi Szolgáltatónak, ennek 

hiányában Várpalota Város Önkormányzatának átadja. 

 

12. Megbízott jelen szerződés tárgyán kívül eső egyéb orvosi tevékenységet a Megbízó 

tulajdonában álló rendelőben kizárólag rendelési időn kívül, a Megbízó előzetes hozzájárulása 

alapján kötött külön megállapodás alapján Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának hozzájárulásával végezhet. 

 

13. Megbízott a megállapított határidőre köteles a szakmai és jogszabályi hiányosságokat 

kiküszöbölni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályának észrevételezése alapján. Megbízó a törvényben előírt- kötelező közszolgáltatás 

nyújtásáért fennálló- felelősségéből következően jogosult jelen szerződésben foglaltak 

megvalósulását ellenőrizni. A fogorvosi szolgálat folyamatos szakmai ellenőrzését a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya látja 

el.  

14. Megbízott a szolgálat működtetésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget 

(fűtésdíj, áramdíj, vízdíj, telefondíj, szemétszállítási díj, veszélyes hulladék ártalmatlanítása, 

asszisztens továbbképzése, eszközök javítása, karbantartása, munka és tűzvédelemmel 

kapcsolatos kiadások, vagyon és felelősségbiztosítás, stb.) vállalja.  

 

 

 



 

IV. 

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

1. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, a szerződés 

tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges 

megváltozása, valamint az egyéb, bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény 

megváltozása esetén.  

2. A fogorvosi tevékenység ellátását szolgáló jelen szerződés megszűnik: 

- közös megegyezéssel 

- felmondással 

- azonnali hatályú felmondással 

- a Megbízott jogutód nélküli megszűnésével 

3. A szerződés módosítását mindkét fél írásban, az ok megjelölésével kezdeményezheti. 

4. Felek a határozatlan időre kötött jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel, írásban 

felmondhatják.  

5. Megbízó a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondhatja, ha  

- a Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem 

teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 

előírásokat, 

- Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 

elveszti,  

- a Megbízott tevékenységével fogorvosi működésével összefüggő jogszabályt sért, 

- az országos Egészségbiztosítási Pénztár bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási 

szerződést a Megbízottal, vagy a szerződést felmondja. A fenti esetek valamelyikének 

bekövetkezte során- amennyiben a szerződéses egyensúly nem áll helyre, a szerződés a 

felhívás kézhezvételétől számított 15. napon megszűnik. 

6. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés megszűnése esetén 

egymással 15 napon belül jegyzőkönyv felvétele mellett elszámolnak, és a Megbízott a 

részére átadott rendelőt, a leltár szerint átadott felszerelést visszaszolgáltatja, a 

rendelőhelyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban ezen időn belül elhagyja. 

 

V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Ha a Megbízó érdekkörében bekövetkező változások folytán nem képes a II/1. pontban 

meghatározott helyiséget Megbízott számára jelen szerződési feltételek szerint tovább 

biztosítani, úgy köteles olyan más, rendeltetésszerű használatra alkalmas helyiséget Megbízott 

rendelkezésére bocsátani, amely az ellátásban számottevő hátrányt nem okoz. 

2. Megbízott köteles a rendelőben jól látható helyen kifüggesztve az alábbi tájékoztatásokat 

adni:   

- jogszabályban meghatározott térítésmentes ellátások fajtái 

- térítésköteles ellátások fajtái és azok árai 

- fogorvos neve, rendelési ideje. 

3. A praxisjogát elidegeníteni kívánó fogorvos illetve örököse, ha a jogszabályoknak 

megfelelő átvevővel előszerződést köt, és ezen szándékát a Megbízónak bejelenti, úgy a 

Megbízó dönt, hogy az átvételi szándéknyilatkozatot tevő orvossal az átadó orvos által ellátott 

területre szerződést köt, vagy nem köt. Határozatáról a feleket értesíti.  

4. Felek rögzítik, hogy körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Megbízottat ért kár esetén 

Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe veszik 

a Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves finanszírozási összeget. 



 

Amennyiben a körzetmódosítás év közben történik, a kártalanítás összegének számításánál a 

tárgyévet megelőző év finanszírozását veszik alapul. 

 

VI. 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

1. A Megbízó tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyonának ellenőrzését és az ezzel 

kapcsolatos elszámolásokat a Megbízó jogosult és köteles elvégezni.  

2. Szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a vitás kérdéseket elsősorban peren 

kívül rendezzék.  

3. Megbízott jogosult és köteles a szerződéssel kapcsolatos előzetes tárgyalást, egyeztetést, 

elszámolást elvégezni. 

4. A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos hatályos törvény illetve rendeletek alapján a 

praxisjoggal rendelkező jogosultak a praxis működésével, jogutódlásával kapcsolatos 

egyeztetéseket a Megbízóval személyesen kötelesek elvégezni. 

5. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a felek az alábbi jogszabályokat tekintik 

magukra nézve kötelezőnek: 

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet 

- az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 

- egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 

- mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény. 

6. Jelen szerződést Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016. (……) 

számú határozatával jóváhagyta. 

 
A Felek kijelentik, hogy a jelen előszerződés alapján akkor kötik meg a tényleges feladat-
ellátási szerződést, amennyiben Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya által az Abkarovits és Mohai Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató 
Kft. nevéhez kapcsolódó jogerős működési engedélyt 2017. január 31-ig kiadja. 
  

Felek a szerződést, mint akaratukkal és szándékukkal egyezőt aláírásukkal hitelesítik. 

 

Várpalota, 2016. december…. 

 

…………………………………………………..  

 ………………………………………………….. 

Megbízó             Megbízott 

Várpalota Város Önkormányzata nevében:         Abkarovits és Mohai és Fogászati 

Campanari-Talabér Márta   és Szájsebészeti Szolgáltató Kft. nevében: 

polgármester    Mohainé Dr. Abkarovits Cecília 

 

 

 


