
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi
körzet működtetési jogának  átadásához
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos  írásban tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy
az általa területi ellátási kötelezettséggel működtetett 130096159 ÁNTSZ azonosító számú
felnőtt fogászati praxisban folytatott tevékenységét meg kívánja szüntetni. A praxis
működtetési jogáról alanyi jogon lemond Dr. Balassa Katalin fogszakorvos javára.

A fogszakorvos által megjelölt Dr. Balassa Katalin  a Budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán 1988. évben szerzett diplomát. 1990.
novemberében fog- és szájbetegségekből sikeres szakvizsgát tett.

Az egyetem elvégzését követően 1989. májusáig a Tatabányai Egyesített Kórház
Rendelőintézetében közalkalmazott fogszakorvosként tevékenykedett, majd 1989. májusától a
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Gyermekfogászatán közalkalmazott fogszakorvosként
dolgozott. 2005. júliusától területi ellátási kötelezettséggel a Kőbányai Egészségügyi
Szolgálat felnőtt fogászati szakellátást nyújtott.

Dr. Balassa Katalin benyújtotta önkormányzatunkhoz az ÁNTSZ Közép-Magyarországi
Regionális Intézete 2008. március 17-én kelt, 10326-2/2008. számú határozatát, mely
igazolja, hogy a működtetési jog engedélyezésének feltételeivel rendelkezik.

Dr. Balassa Katalin a COVENTINA 101 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasági
beltagjaként kívánja ellátni területi ellátási kötelezettségű fogszakorvosi tevékenységét.

A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról a 18/2000. (II.25.) Korm.
rendelet rendelkezik.

A kormányrendelet 3. §-a alapján, önálló fogszakorvosi tevékenységet csak külön
működtetési engedély, vagy hatósági bizonyítvány birtokában lehet végezni. Ennek
megfelelően a működtetési jog megszerzése a jogi előfeltétele annak, hogy az önkormányzat
valamely orvost fogszakorvosként foglalkoztasson.

A működtetési engedély kiadása az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézete
hatáskörébe tartozik.

A kormányrendelet 7. §-ában foglalt rendelkezések alapján a működtetési jog jogosultja a
működtetési jogot, mint vagyoni értékű jogot a működtetési jog engedélyezésének
feltételeivel rendelkező személynek elidegenítheti.
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Önkormányzatunkhoz benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy Dr. Balassa Katalin
rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek alapján a szakterületén jogosultan folytathat
működtetési joghoz kötött orvosi tevékenységet. Önéletrajzából  megállapítható, hogy
fogszakorvosi területen a tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlattal
rendelkezik.

A területi ellátási kötelezettségű fogszakorvosi ellátás jogfolytonos működése érdekében,
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására, továbbá a
COVENTINA 101 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő szerződés
elfogadására.

Gödöllő, 2008. április  22.

Dr. Gémesi György

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
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H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy  Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos
működtetési jogáról alanyi jogon lemondjon Dr. Balassa Katalin fogszakorvos javára.

Határidő: Nyilatkozat megtételére azonnal
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T

A Képviselő-testület a COVENTINA 101 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a
határozat melléklete szerinti szerződést köt a területi ellátási kötelezettségű fogszakorvosi
ellátás működtetése érdekében.

Határidő: 2008. május 05.
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T

A Képviselő-testület Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna egyéni vállalkozóval 2006.
decemberében kötött szerződést a határozat melléklete szerinti megállapodás alapján
megszünteti.

Határidő: 2008. május 05.
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester
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SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
képviselő: Dr. Gémesi György polgármester, (a továbbiakban: önkormányzat)

másrészről COVENTINA 101 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, (Cg: 13-06-
061430, Adószám: 22552268-1-13) képviselő: Dr. Balassa Katalin beltag között, (a
továbbiakban: COVENTINA 101 Bt.) Gödöllő város felnőtt fogorvosi praxisának
működtetéséről a következő feltételekkel:

1. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a COVENTINA 101 Bt.  az 1., 7-es, és 11-es
számú háziorvosi körzet területén élő lakosok részére fogszakorvosi ellátást nyújtson,
a szerződés aláírását követően határozatlan időre, Dr. Balassa Katalin beltag
kizárólagos közreműködésével.

2. COVENTINA 101 Bt.  vállalja,  hogy a 1.,  7.  és 11-es sz.  háziorvosi körzet területén
élő lakosok részére, területi ellátási kötelezettséggel folyamatos fogszakorvosi ellátást
biztosít.

3. Az önkormányzat a fogszakorvosi szolgálat ellátásához a tulajdonát képező 2100.
Gödöllő, Szabadság út 167. szám alatt lévő épület (Hrsz.: 4153) földszintjén lévő 16
nm. alapterületű két munkahelyes (7. sz. háziorvos) rendelőt, valamint a hozzátartozó
várót, szélfogót, mosdót, (összesen 29 nm.) ingyenes használatra átengedi, a váltott
rendelési időben dolgozó fogszakorvos részére. A fogszakorvos használatába adott
fogászati rendelő átalakításához az önkormányzat hozzájárulása szükséges. A rendelő,
valamint az egyéb helyiségek közüzemi díjaira vonatkozóan a COVENTINA 101 Bt.
a közüzemi szolgáltatókkal köteles szerződést kötni és a rezsiköltségről szóló
számlákat kiegyenlíteni.

4. A COVENTINA 101 Bt. a rendelő és egyéb helyiségekkel, továbbá a rendelőhöz
tartozó kerttel kapcsolatos kiadások megosztásával kapcsolatban a 7. sz. területi
ellátási kötelezettségű háziorvossal, valamint az ingatlan egyéb bérlőivel
megállapodik és együttműködik.

5. A COVENTINA 101 Bt. a használatába adott rendelőben kizárólag fogorvosi
tevékenységet folytathat, más célú felhasználásra még ideiglenesen sem engedhet át
harmadik személy részére, rendelési időn kívül sem.

6. Az önkormányzat kijelenti, hogy 2001. évben IMAGE Systenx MIND fogászati
röntgen készüléket vásárolt, mely a rendelőben elhelyezésre került.

7. A COVENTINA 101 Bt. kijelenti, hogy a fogszakorvosi tevékenység végzéséhez
szükséges minimum feltételeket biztosítja, illetve a szerződés aláírását követően saját
felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre-állásáról,
karbantartásáról, felújításáról, szükség szerinti pótlásáról, OEP által biztosított
finanszírozásból, vagy szükség szerint, jogszabályban biztosított hitel felvétellel.



8. A COVENTINA 101 Bt. az Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül kötött
szerződés alapján, annak fedezetéből vállalja a kötelező területi ellátást, a biztosított
betegek számára. Ennek alapján az önkormányzat hozzájárul az egészségügyi
vállalkozás közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához.

9. A COVENTINA 101 Bt. jogosult a hatályos jogszabályok alapján, a térítésmentes
fogorvosi ellátás keretében az Egészségbiztosítási Pénztár által kiutalt finanszírozási
bevételre, valamint a térítésköteles kezelési díjakból származó bevételekre.

10. A COVENTINA 101 Bt. jogosult a jogszabály szerint őt megillető szabadság
igénybevételére. Szabadság, vagy egyéb fogorvosi tevékenységet akadályozó
körülmény esetén, helyettesítéséről önmaga gondoskodik, melyről a körzetét érintő
lakosságot tájékoztatja.

11. A COVENTINA 101 Bt. köteles heti öt alkalommal, munkanaponként, jogszabályban
meghatározott rendelési időben, a lakosság részére szakszerű fogorvosi ellátást
biztosítani.

12. A COVENTINA 101 Bt. tevékenységét az általa alkalmazott szakasszisztens
közreműködésével végzi. Az alkalmazottra a Munka Törvénykönyve, illetve a vele
kötött munkaszerződés az irányadó.

13. A COVENTINA 101 Bt. a fogszakorvosi tevékenységet szabályozó jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével, köteles ellátni a területéhez tartozó, körzetben
lakó személyeket. Köteles ellátni a rendelési idejében hozzáforduló személyeket, ha
heveny betegségük, vagy krónikus betegségük miatt, ellátatlanságuk az egészséget
károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

14. A fogszakorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző fogszakorvos
feladata. A fogszakorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az ÁNTSZ felügyelő
szak-főorvosa látja el.

15. A térítésmentes szolgáltatásokat, valamint a térítésköteles fogszakorvosi
szolgáltatások díját a fogorvosi rendelő előtt, jól látható helyen ki kell függeszteni.

16. A fogszakorvosi tevékenység ellátásával kapcsolatos panasz bejelentések
kivizsgálására az illetékes betegjogi képviselő jogosult.

17. Amennyiben a fogszakorvosi vállalkozás működése önhibáján kívül ellehetetlenül,
úgy a vállalkozó fogszakorvos kezdeményezésére, a Képviselő-testület megtárgyalja
a fogszakorvosi ellátás további működését.

18. A szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondásának van helye, ha bármely
szerződő fél az e szerződésben foglalt kötelezettségét felróhatóan megszegi, és azt
felszólítás után sem teljesíti, illetve ha a vállalkozó fogszakorvos megszegi a
háziorvosi szolgálatról rendelkező hatályos jogszabály rendelkezéseit.
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19. A szerződés megszűnik:

- a felek közös megegyezésével,
-bármelyik fél felmondásával, melyet a gazdasági év vége előtt
 hat hónappal írásban közölni köteles.

20. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben az Egészségbiztosítási Pénztár a
vállalkozó fogszakorvossal bármely oknál fogva nem köt szerződést.

21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
      valamint a fogszakorvosi tevékenységről rendelkező jogszabályok az irányadók.

A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a
mai napon jóváhagyólag aláírják.

Gödöllő, 2008. május  „………”

Gödöllő Város Önkormányzata COVENTINA 101 Bt.
képviseletében:     képviseletében:

Dr. Gémesi György Dr. Balassa Katalin
    polgármester        fogszakorvos
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Megállapodás
szerződés közös megegyezéssel

történő megszüntetéséhez

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
képviseletében: Dr. Gémesi György polgármester,

másrészről Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna egyéni vállalkozó fogszakorvos között az
alábbiak szerint:

- A felek a közöttük 2006. december 20. napján létrejött szerződést közös
megegyezéssel megszüntetik.

- Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna kijelenti, hogy a fogszakorvosi tevékenységgel
kapcsolatban leltár szerint felvett eszközöket a COVENTINA 101. Bt. részére átadta.

- A felek közösen kijelentik, hogy a szerződés megszünéséből adódóan egymással
szemben követelésük nincs.

Jelen megállapodás a felek aláírásával lép hatályba.

Gödöllő, 2008. május „…….”

Gödöllő Város Önkormányzata
képviseletében:

dr. Gémesi György Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna
   polgármester                fogszakorvos


	SZERZŐDÉS

