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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A 32. számú fogorvosi körzetet (4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 1.) területi ellátási
kötelezettséggel 2013. május 1. napjától az ”Ábrány-Dent” Fogászati Betéti Társaság
(székhelye: 4225 Debrecen, Október 6. u. 71., képviseli: Dr. Ferenczi Gábor) működteti, Dr.
Ferenczi Gábor praxisjoggal rendelkező fogszakorvos személyes közreműködésével, aki
kezdeményezi a jelenlegi rendelési idő módosítását.
Az egészségügyi alapellátásnak helyet biztosító önkormányzati tulajdonú ingatlan a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-6.6.1-15 kódszámú támogatási
programja keretében megújult. A korszerűsítés többek között lehetővé tette az épületben a
munkafeltételek javítását. A dinamikusan fejlődő józsai városrész lakosságszáma eléri a 12 ezer
főt, amely indokolttá tette az eddigi egy helyett két önálló fogászati rendelő kialakítását. Ezáltal
megszűnt az egymást felváltva történő rendelés, amely lehetővé teszi, hogy a betegellátás, a
rendelési idő a lakossági igényekhez jobban illeszkedjen.
Dr. Ferenczi Gábor fogszakorvos az alábbiak szerint kéri a rendelési idő változását:
Az aktuális rendelési idő:
Hétfő-szerda: 13.30-19.30,
Kedd-csütörtök: 07.00-13.00,
Péntek páros hét: 07.00-13.00,
Péntek páratlan hét: 13.30-19.30.
A kérelmezett rendelési idő:
Hétfő-szerda: 13.00-19.00,
Kedd-csütörtök: 07.00-13.00,
Péntek: 07.00-13.00.
A rendelési idő változásából adódóan, valamint a fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó
feladat-ellátási szerződés aláírása óta bekövetkezett jogi környezet változására tekintettel új
szerződés kötését javaslom.
A hivatkozott jogszabályváltozások az alábbiak:
 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 2015. augusztus 1.
napjával lépett hatályba, mely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
alapellátásra vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezte.
 Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1. napjával egy melléklettel (1. számú
melléklet) egészült ki, amely részletesen meghatározza a feladat-ellátási szerződés
formai elemeit, ezek között új pontként szerepel az egészségügyi szakdolgozók
megnevezése, s a rájuk vonatkozó rendelkezések meghatározása.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (1) bekezdése és a 2. melléklet
1. pontja 1.17. alpontja értelmében
1.) közös megegyezéssel 2018. június 30. napjával megszünteti a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata és az ”Ábrány-Dent” Fogászati Betéti Társaság
(székhelye: 4225 Debrecen, Október 6. u. 71., képviseli: Dr. Ferenczi Gábor) között
2013. május 1. napjával létrejött, a 32. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést.
2.) Feladat-ellátási szerződést köt a 32. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak
ellátására 2018. július 1. napjával az ”Ábrány-Dent” Fogászati Betéti Társaság
(székhelye: 4225 Debrecen, Október 6. u. 71., képviseli: Dr. Ferenczi Gábor) Dr.
Ferenczi Gábor praxisjoggal rendelkező fogszakorvos személyes közreműködésével a
melléklet szerint.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott feladat-ellátási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
D e b r e c e n, 2018. május 30.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

Határozati javaslat melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Fogorvosi feladatok ellátására
mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp
László, polgármester; székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. szám), mint egészségügyi
közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről az ”ÁbrányDent” Fogászati Betéti Társaság (székhelye: 4225 Debrecen, Október 6. u. 71., képviseli: Dr.
Ferenczi Gábor) (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) – együttes említésük esetén Felek
(a továbbiakban: Felek) – között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1.) Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása
érdekében megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja az alábbi egészségügyi
alapellátási feladatot:
A 32. számú vegyes fogorvosi körzet 14-18 életév közötti tanköteles és nem tanköteles
lakosainak – akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban –, valamint a 18.
életévet betöltött felnőtt korú lakosainak fogorvosi alapellátása, területi ellátási
kötelezettséggel.
2.) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló
23/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletében
meghatározott 32. számú fogorvosi körzet ellátási területére terjed ki. A jelen feladat-ellátási
szerződés melléklete a mindenkori hatályos Rendelet 3. mellékletének kivonata, amely az
ellátási terület pontos leírását tartalmazza.
3.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó
személyeket. Az Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá
forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt
ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
Az Egészségügyi szolgáltató a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátást végzi.
Fogorvosi alapellátása keretében feladatai a következők:
a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,
b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
c) a góckutatás,
d) a terhesek fogászati gondozása, és
e) a sürgősségi ellátás.
Az Egészségügyi szolgáltató fogászati prevenciós feladatkörébe tartozik továbbá:
A szervezett iskolafogászati ellátásban részesülő 14-18 éves korosztály számára az
iskolafogászati tevékenység ellátása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.)
NM rendelet 6. §- a alapján, melynek értelmében tanévenként – szorgalmi időben – kétszer a
tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és a szűrés eredménye alapján szisztémás kezelése,
szükség esetén szakellátásra irányítása a rászorulóknak. A szűrővizsgálaton való részvételt,
valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.
A tanév kezdetét követő 2 hónapon belül az Önkormányzat az Egészségügyi szolgáltató felé
közli az adott tanévben ellátandó tanulók létszámát.

4.) Az Egészségügyi szolgáltató a 3.) pontban leírt feladatok ellátásához szükséges fedezetet az
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított
összegből biztosítja. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen feladatellátási szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem
ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli.
A praxisban személyesen közreműködő fogorvos adatai:
Név: Dr. Ferenczi Gábor
Egyetemi oklevél száma: 300-4/1996., kelte: 1996. június 22.
Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga oklevél száma: 1170/1998., kelte: 1998.
október 02.
Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma): 55056
Praxisjog engedélyének száma: IX-R-055/01603-2/2013.
5.) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja
el. Az asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok
vonatkozásában a fogorvos irányítja. A fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi
tevékenységet fogorvosi asszisztens, vagy fogászati asszisztens, vagy klinikai fogászati
higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el.
Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Szabó Zoltán Attila fogászati
szakasszisztens.
6.) Az Egészségügyi szolgáltató hetente 30 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató az alább
meghatározott időrendben köteles rendelni, folyamatos ellátást biztosítani:
Hétfő-szerda:13.00-19.00, kedd-csütörtök: 07.00-13.00, péntek: 07.00-13.00.
A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám), valamint a Rendeletben meghatározott
ellátási terület meghatározását a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen
ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik az ügyeleti ellátás, a
betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá az
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírtak.
7.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a mindenkor hatályos egészségügyi szolgáltatások
finanszírozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen, részleges, kiegészítő
vagy teljes térítési díj ellenében elvégezni a szükséges fogorvosi ellátásokat. Amennyiben a
térítésköteles fogorvosi beavatkozás díját jogszabály nem határozza meg, az Egészségügyi
szolgáltató a díjakat a szakmai irányelveknek megfelelően szabadon állapítja meg. Az
alkalmazott díjtételekről az Egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében, jól
látható módon, tájékoztató táblát kifüggeszteni.
8.) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját
költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos
láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő
fogorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként
tevékenységét végzi. Az Egészségügyi szolgáltató a helyettesítésről haladéktalanul, legkésőbb
24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat erre kijelölt kapcsolattartóját
(Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti Osztályának
vezetőjét).

9.) A Egészségügyi szolgáltató a jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt fogorvosi
alapellátást a 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 1. szám alatti - önkormányzati tulajdonú rendelőben köteles biztosítani saját tulajdonú eszközeivel. Az Egészségügyi szolgáltató a gép-,
műszer és egyéb állóeszközök fenntartását, felújítását köteles biztosítani a minőségi fogászati
alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre
állásáról saját felelősségi körében gondoskodik.
A Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó
költségeket saját maga viseli.
10.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén az Önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni az
Egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
11.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott
ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint
nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni.
12.) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy
köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a
rezidens fogorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét.
13.) Debrecen város lakosságának fogászati ügyeleti ellátásában az Egészségügyi szolgáltató
köteles részt venni, kivéve, ha az ügyelet ellátásával megbízott Debreceni Egyetem Kenézy
Gyula Egyetemi Kórház a feladat ellátásáról más módon gondoskodik. A Egészségügyi
szolgáltató akadályoztatása esetén pedig azonos szintű szakmai helyettesítést biztosít azzal,
hogy a helyettesítést csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi
feltételeknek megfelel.
14.) Az ügyeleti szolgálatot az Önkormányzat által kijelölt helyen, az ügyeleti beosztás szerinti
időben köteles az Egészségügyi szolgáltató ellátni oly módon, hogy egyúttal biztosítja az
ellátáshoz szükséges asszisztenciát a hétvégi és az ünnepnapi ügyelet alkalmával.
15.) A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző Egészségügyi
szolgáltató feladata.
16.) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesítését. Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az
ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést.
17.) A Felek jelen feladat-ellátási szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással
megszüntethetik. Jelen feladat-ellátási szerződés csak olyan határidővel mondható fel minimum 6 hónap -, amely alatt biztosítható az ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt
az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatási feladatait
folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőrizhet.
18.) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – írásban azonnali hatállyal
felmondja az Egészségügyi szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén különösen, ha
a) az Egészségügyi szolgáltató jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az Önkormányzat
írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a szolgáltatásra

vonatkozó jogszabályokban foglalt működést szabályozó előírásokat,
b) az Egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való
jogosultságát bármely okból elveszti.
A feladat-ellátási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Egészségügyi szolgáltató
kártérítésre nem tarthat igényt.
19.) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató által harmadik személynek
okozott kárért saját maga felel, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Az
Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi feladatokat a mindenkori
szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és hatályos felelősségbiztosítási
szerződés birtokában látja el. A fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi
államigazgatási szerv szakmai felügyelő szakfőorvosai látják el.
20.) Jelen feladat-ellátási szerződés 2018. július 01. napján lép hatályba, és határozatlan
időtartamra szól. A Felek jelen szerződés hatályba lépésének napjával közös megegyezéssel
megszüntetik a közöttük 2013. március 29. napján létrejött szerződést. Jelen feladat-ellátási
szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. Nem minősül
szerződésmódosításnak a Felek közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adataiban, valamint a
jelen szerződés 5. pontja szerinti fogászati szakasszisztens személyében bekövetkező változás.
Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy
előzetesen írásban 10 munkanapos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 munkanapon belül köteles értesíteni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok,
különösen az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben, a térítési díj ellenében igénybe vehető
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII.
17.) NM rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A Felek a feladat-ellátási szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Debrecen, 2018. ……..…
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