ELŐTERJESZTÉS
Fogászati alapellátás területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása
Ellátási terület változása, feladatellátási szerződés 2. sz. módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
1997. október 17. napján megbízási szerződés jött létre a Kehidakustány, Kallósd, Almásháza,
Ligetfalva, Tilaj és Zalacsány településekből álló fogorvosi körzet fogorvosi alapellátási feladatainak
ellátására.
Felek e szerződést 2014. április 3. napján módosították az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény módosítására tekintettel.
A körzeti ellátásban érintett és érdekelt helyi önkormányzatok képviselői mind az Alapszerződés, mind
pedig az 1. sz. módosítás tekintetében elfogadó (egyetértő) nyilatkozatot tettek.
A 2020. október 5. napján kelt levelében Tilaj Község Önkormányzata arról értesítette a Szolgáltatót,
hogy képviselő-testületi döntés alapján a fogorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződést
fel kívánja mondani.
Tilaj Község Önkormányzata a 8/2021. (IV.29.) sz. határozatával döntött a fogorvosi alapellátási
körzetből való kilépésről. A határozat a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
Tekintettel arra, hogy a működési (ellátási) terület változása a fogorvosi működési engedély
módosításának szükségességét eredményezi, mely módosítás előfeltétele a körzetbe tartozó helyi
önkormányzatoknak a kilépésre vonatkozó tudomásulvétele (elfogadása) és a feladatellátási szerződés
megfelelő módosítása, az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
…../2021. (….. . …..) számú határozat:
Kehidakustány Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre figyelemmel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörömben, Kehidakustány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:
Kehidakustány Község Önkormányzata Tilaj Község Önkormányzatának 8/2021. (IV.29.) sz.
határozatában foglaltakat (mely szerint Tilaj Község Önkormányzata 2021. május 31. napjától ki kíván
lépni a Kehidakustány, Kallósd, Almásháza, Ligetfalva, Zalacsány, Tilaj községek közigazgatási
területére kiterjedő kehidakustányi fogorvosi alapellátási körzetből) tudomásul veszi, az ellátási
körzetből való kilépést elfogadja.
Kehidakustány Község Önkormányzata, mint a körzetes fogorvosi ellátásban érdekelt (érintett)
önkormányzat a fogorvosi feladatellátási szerződésnek a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete
szerinti 2. sz. módosításával egyetért, a szerződésmódosítást elfogadja.
Felelős:
Határidő:
Kelt:

Lázár István polgármester
azonnal

TERVEZET!
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. módosítása
Fogászati alapellátás területi ellátási kötelezettséggel történő ellátásáról
amely létrejött egyrészről
Kehidakustány Község Önkormányzata (székhely: 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7.,
képviseli: Lázár István polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről
Dr. Gász Anita ev. fogszakorvos (KSH azonosító: 54551709, egészségügyi szolgáltató egyedi azonosító:
016948, működési nyilvántartási szám: 45087, ev. nyilvántartási szám: 5589450, adószám: 545517091-40, székhely: 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 9.), mint a továbbiakban a fogászati ellátási
feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató, a továbbiakban együtt: Felek)
között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:
1./ Előzmények
Felek rögzítik, hogy köztük 1997. október 17. napján megbízási szerződés jött létre a Kehidakustány,
Kallósd, Almásháza, Ligetfalva, Tilaj és Zalacsány településekből álló fogorvosi körzet fogorvosi
alapellátási feladatainak ellátására (a továbbiakban: Alapszerződés).
Felek e szerződést 2014. április 3. napján módosították az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény módosítására tekintettel (a továbbiakban: 1. sz. módosítás).
A körzeti ellátásban érintett és érdekelt helyi önkormányzatok képviselői mind az Alapszerződés, mind
pedig az 1. sz. módosítás tekintetében elfogadó (egyetértő) nyilatkozatot tettek.
A 2020. október 5. napján kelt levelében Tilaj Község Önkormányzata arról értesítette a Szolgáltatót,
hogy képviselő-testületi döntés alapján a fogorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződést
fel kívánja mondani.
Tilaj Község Önkormányzata a 8/2021. (IV.29.) sz. határozatával döntött a fogorvosi alapellátási
körzetből való kilépésről. A határozat a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.
A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya a 2020. május
21. napján kelt, ZA-01/NEO/0885-2/2020. számú határozatával a Szolgáltató 35-204/1/2004. számon
kiadott működési engedélyét akként módosította, hogy a Szolgáltató rendelési ideje 2020. június 1.
napjától heti 22 óra.
2./ Felek az Alapszerződést a jelen dokumentum 1./ pontjában foglaltakra figyelemmel akként
módosítják, hogy a Szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel történő fogászati alapellátási
szolgáltatása
Kehidakustány, Kallósd, Almásháza, Ligetfalva és Zalacsány
községekre, mint működési területre (ellátási területre) terjed ki.
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3./ Felek megállapítják, hogy a feladatellátási szerződés módosítására tekintettel a Szolgáltató
működési engedélyének módosítása indokolt, és a feladatellátás NEAK finanszírozása változni fog.
Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítást a valamennyi érdekelt és érintett önkormányzat
általi elfogadását követően haladéktalanul megküldi a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási
Hivatala Népegészségügyi Osztályának a működési engedély módosítása érdekében.
4./ Jelen szerződésmódosítás a valamennyi érdekelt és érintett helyi önkormányzatnak Tilaj Község
Önkormányzatának a fogorvosi alapellátási körzetből való kilépésének tudomásulvételéről, és a
feladatellátásra vonatkozó Alapszerződés 2. sz. módosításának elfogadásáról szóló határozatának
meghozatala alapján és függvényében lép hatályba azzal, hogy az Alapszerződés jelen
szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és
hatályban.
Az érdekelt és érintett helyi önkormányzatok vonatkozó határozatainak megjelölését a jelen
szerződésmódosítás 2. sz. melléklete tartalmazza.
5./ Felek megállapodnak, hogy legkésőbb 2021. június 30. napjáig a feladatellátási szerződést az
Alapszerződés megkötését követően történt jogszabályi változások, valamint a feladatellátást érintő
egyéb lényeges tényezők módosulására is tekintettel új, egységes szerkezetű megállapodásba
foglalják.
6./ A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződésmódosítás a mellékletei nélkül összesen kettő számozott oldalból áll és hét eredeti
példányban készült, melyből két példány a Megbízóé, egy példány a Szolgáltatóé, további egy-egy
példány pedig az érintett helyi önkormányzatoké.
Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kehidakustány, 2021. június „

„.

Kehidakustány, 2021. június „

Kehidakustány Község Önkormányzata
Képv.: Lázár István polgármester
Megbízó

Dr. Gász Anita ev.
fogszakorvos
Szolgáltató
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TERVEZET!
2. sz. melléklet
Fogászati alapellátás területi ellátási kötelezettséggel történő ellátásáról szóló
feladatellátási szerződés 2. sz. módosításához
Tilaj Község Önkormányzatának a fogorvosi alapellátási körzetből való kilépésének
tudomásulvételéről, és a feladatellátásra vonatkozó Alapszerződés 2. sz. módosításának elfogadásáról
Kehidakustány Község Önkormányzata a ……. / 2021. (…… . …… ) sz. határozatával
Kallósd Község Önkormányzata a ……. / 2021. (…… . …… ) sz. határozatával
Almásháza Község Önkormányzata a ……. / 2021. (…… . …… ) sz. határozatával
Ligetfalva Község Önkormányzata a ……. / 2021. (…… . …… ) sz. határozatával
Zalacsány Község Önkormányzata a ……. / 2021. (…… . …… ) sz. határozatával
döntött.
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