
  Kunfehértó Község Polgármesterének 

 
E l ő t e r j e s z t é s e 

a Gubik-Med Kft-vel a fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megkötése tárgyában 

  

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a 

fogorvosi alapellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladata.  

A Képviselő-testület a 29/2022. (III.23.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a Gubik-

Med Kft-vel a feladat-ellátásra előszerződést köt. Az előszerződés 2022. március 24. napján a 

felek által aláírásra került, melynek hatálya 2022. április 30. napjáig szól.  

Dr. Gubik Márton fogorvos 2022. április 20. napján kérelemmel fordult a Képviselő-testület 

felé azzal, hogy fogadja el a végleges feladat-ellátási szerződést. A kérelem tartalmaz a 

rendelési idővel kapcsolatos módosítást is, a csütörtöki napon a rendelés plusz 1 órával 

hosszabb lenne, mely időben a doktor úr prevenciós ellátást fog végezni.      

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv) 1. § (2) 

bekezdés c) pontja értelmében a „praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) 

pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben 

foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, 

meghatározott körzetben végezhető.”  

 

A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel 

– csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott körzetben folytatható. A 

praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 

meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. 

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság az OKFŐ/23594-2/2022. számú határozatában dr. Gubik 

Márton részére a praxisengedélyt megadta.   

 

Az Öotv 2/B. § (1) bekezdése szerint a végleges feladat-ellátási szerződés kötelezően 

tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:  

  

-  a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,  

- a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,  

- a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,  

- a rendelési idő meghatározása,   

- az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,  

- a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,  



- az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 

rendelkezések,  

- a szerződés időtartama,  

- a felmondásra vonatkozó rendelkezések,  

- a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:  

  

Határozati javaslat:  

  

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2022.(IV.26.) Kt. számú 

határozata a Gubik-Med Kft-vel a fogorvosi körzet feladat-ellátására vonatkozó szerződés 

megkötésére.  

  

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Gubik-Med Kft-vel a 

fogorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozta:  

  

1. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi körzet 

ellátására Gubik-Med Kft-vel megkötendő feladat-ellátási szerződést a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződéssel 

kapcsolatos dokumentumok aláírására.  

 

Erről értesülnek:  

1.) Gubik-Med Kft. 6237 Kecel, Kossuth L. utca 60.   

2.) Bács-Kiskun Megyei  Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály  

3.) NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály Finanszírozási és Ártámogatási Osztály   

4.) Irattár  

  

 

Kunfehértó, 2022. április 20.  

 

         Huszár Zoltán sk. 

            polgármester  

  

  

  

  

 



 

 F E L A D A T – E L L Á T Á S I   S Z E R Z Ő D É S  

Kunfehértó község fogorvosi körzetének ellátására  

  

amely létrejött egyrészről:  

Kunfehértó Község Önkormányzata (székhely: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8., 

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724991, KSH statisztikai számjel: 15724997-8411-321-03, 

adószám: 15724997-2-03, képviseli: Huszár Zoltán polgármester) mint megbízó, a 

továbbiakban: Megbízó, másrészről:  

a Gubik-Med Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6237 Kecel, Kossuth L. utca 60., 

adószám: 27781036-1-03, cégjegyzékszám: 03-09-135999, képviseli: Dr. Gubik Márton 

ügyvezető, a továbbiakban: Megbízott, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az 

alábbi feltételek szerint:   

  

1. Előzmény:  

A Gubik-Med Kft-vel a feladat ellátásra vonatkozó előszerződést a Képviselő-testület 

29/2022. (III.23.) számú határozatával jóvá hagyta, az előszerződés 2022. március 24. 

napján a felek által aláírásra került, mely 2022. április 30. napjáig szól.  

Dr. Gubik Márton részére az Országos Kórházi Főigazgatóság OKFŐ/23594-2/2022. 

számon a praxisengedélyt megadta.  

2. A Felek rögzítik, hogy a fogorvosi körzet - Kunfehértó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

16/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete értelmében Kunfehértó Község közigazgatási 

területe. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott, mint egészségügyi 

szolgáltató biztosítja a körzet alapellátását (szakma kód: 1300) és a hozzá tartozó iskola-

egészségügyi szolgáltatást.    

  

3. A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2022. május 1. napja, amely határozatlan 

időre kerül megkötésre.  

  

4. A Megbízott nyilatkozik, hogy a praxisjoggal rendelkezik és a megbízást vállalja, a 

fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges jogszabályi feltételekkel, érvényes 

felelősség és minőségbiztosítással rendelkezik és kötelezettséget vállal a 2. pont szerinti 

ellátási területre vonatkozóan a fogorvosi feladatoknak a szakmai szabályok szerinti 

ellátására. Megbízott e szerződésben szabályozott szolgáltatás során az általa okozott 

kár megtérítéséért teljes felelősséggel tartozik. A személyes ellátásra kötelezett orvos, 

Dr. Gubik Márton  – orvosi nyilvántartási száma 83533.  

  

5. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott finanszírozási szerződést köt a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel és megkéri a tevékenység végzéséhez szükséges 

működési engedélyt is.  

  

6. A szolgáltatás helye: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 7. szám alatti fogorvosi rendelő.  



 

7. A Megbízott köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó személyeket, valamint a 

rendelési időben jelentkező – ellátási körzetéhez nem tartozó – sürgősségi fogorvosi 

ellátást igénylő betegeket. 

 

A rendelés időtartama heti 20 óra, az alábbiak szerint: 

 

Minden hét kedd napján: 8,00-18,00 óráig 

Minden hét csütörtök napján: 8,00-18,00 óráig (iskolafogászat: 10,00-11,00 óráig), 

ebből prevenciós rendelési idő: 17,00-18,00 óráig. 

 

8. A Megbízó fogorvosi ügyeletet nem működtet, ezért jelen szerződés az ügyeletben 

történő részvételre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.  

  

9. A Megbízott a távolléte miatti helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is 

- az irányadó jogszabály figyelembevételével saját maga gondoskodik, melyről köteles 

az Önkormányzatot legkésőbb a helyettesítés megkezdéséig értesíteni.    

Helyettesítő fogorvos: dr. Dudás-Temesvári Hajnalka, pecsétszám: 74247, 

(helyettesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Hársfa utca 3. szám alatti fogorvosi rendelő). 

  

10. A Megbízott köteles a szakszerű fogorvosi ellátás érdekében a jogszabályi képesítési 

előírásoknak megfelelő egészségügyi szakdolgozót alkalmazni, foglalkoztatását 

munkajogi jogviszony keretében finanszírozni, továbbképzését biztosítani, a 

távollétében történő helyettesítéséről saját költségén gondoskodni.  Az asszisztenst 

Megbízott biztosítja, vele munkaszerződést köt. Asszisztens: Szilárd Szilvia, 

adóazonosító jele: 8391043886, működési engedély száma: 155789. 

  

11. A Megbízó a feladat ellátásához térítésmentesen biztosítja a Megbízott számára a 6. pont 

szerinti, tulajdonában lévő épületben található rendelőjét a hozzátartozó váró-, és 

mellékhelyiségek használatával, annak felszerelési tárgyaival és vagyonvédelmével 

együtt. A veszélyes hulladék elszállíttatásáról a Megbízott köteles gondoskodni.  

A Megbízó biztosítja a rendelő és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek működtetését  

(fűtés, villamos energia szolgáltatás, víz- szolgáltatás és szennyvíz-elvezetés, 

kommunális szemétszállítás, internet- és vezetékes telefonszolgáltatás, 

kéményellenőrzés, tűzoltó készülék ellenőrzés). Megbízó a felsorolt közüzemi 

szolgáltatások mindenkori díjának 50 %-át tovább számlázza üzemeltetési 

hozzájárulásként Megbízott felé.   

  

12. A Felek megállapodnak, hogy a használatba vett épület műszaki meghibásodásából 

eredő üzemeltetési költség többletet (pl.: csőtörés, elfagyás) a Megbízó, mint az épület 

tulajdonosa köteles viselni. A Megbízó gondoskodik továbbá a rendelő külső 

homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő 

vezetékek teljes, vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről.    

  



13. A Megbízó nyilatkozik, hogy a jelen megállapodás 6. pontja szerinti rendelőben az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM rendeletben előírt minimum feltételek rendelkezésre 

állnak és a Megbízó a tulajdonát képező, a feladat ellátásához a hatályos jogszabályban 

rögzített minimum feltételeknek megfelelő eszközöket, műszereket térítésmentesen a 

Megbízott rendelkezésére bocsájtja.   

  

14. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott viseli az eszközök és műszerek 

üzemeltetési költségeit, valamint köteles azok karbantartását, műszaki felülvizsgálatát, 

szükség szerinti pótlását és felújítását saját költségén folyamatosan biztosítani.   

  

15. Megbízott tudomásul veszi, hogy a 13. pontban foglalt tárgyak nem rendeltetésszerű 

használatából eredő kárért anyagi felelősséggel tartozik. Az átadott felszerelési 

tárgyakról, eszközökről, műszerekről a rendelő átadásakor leltár készül, mely alapján a 

Megbízott a szerződés megszűnését, vagy időtartamának lejártát követően köteles az 

abban foglaltakkal elszámolni, a tulajdonos Megbízó számára azokat átadni.   

  

16. A Megbízott maga viseli a feladat ellátásából adódó működési költségeket is, beleértve 

az anyag, gyógyszer, vegyszer, irodaszer, számítástechnikai eszközök, nyomtatványok 

stb. költségeit.   

  

17. A Megbízott a 6. pont szerinti rendelési helyen a feladatellátás során csak a szakmai 

képesítésének megfelelő orvosi gyógyító és megelőző tevékenységet folytathat.  

  

18. A Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik a körzetmódosítás miatt 

bekövetkezett Megbízottat ért kár esetén, melynek megállapításánál figyelembe kell 

venni az egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves 

összeget.  

  

19. A Megbízó jogosult a szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrizni.  

 

20. A Megbízott köteles az Önkormányzat részére a tárgyévet követő évben a tárgyévben 

végzett tevékenységéről szakmai beszámolót készíteni. 

 

21. Jelen szerződést mindkét fél jogosult minimum 6 hónapos felmondási idővel írásban 

felmondani. A felmondási idő tartama alatt Megbízott köteles az ellátást biztosítani. 

 

22. Mindkét fél jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani további súlyos 

szerződésszegés esetén. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a 

felek megállapodnak abban, hogy a körzet folyamatos ellátása érdekében 

együttműködnek és a helyettesítés megszervezéséig a fogorvosi feladatok ellátását 

Megbízott teljesíti. 

 

23. Az Önkormányzat jelen szerződést indokolással felmondja, ha  



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

teljesíti vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályokban foglalt működésre vonatkozó 

előírásokat, 

b) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti. 

  

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi 

szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (II.3.) Korm. rendelet, valamint más egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók.   

  

25. Felek a szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni, 

amennyiben ez nem vezetne eredményre, a Kiskunhalasi Járásbíróság illetékességét 

kötik ki.  

 

Jelen szerződést a Felek annak elolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  

 

 Kunfehértó, 2022. április ….  

  

 

______________________________  

Gubik-Med Kft.  

Dr. Gubik Márton  

_______________________________  

Kunfehértó Község Önkormányzata  

Huszár Zoltán polgármester   

 


