
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 60/2020. (IX. 24.) MÖK határozat 
Tárgy: Döntés fogszabályozási egészségügyi feladat és kapacitás átadásáról és lemondásáról, 

a Veszprém Megyei Önkormányzat és Dr. Szőcs Ágnes egyéni vállalkozó szakorvos 
között megkötött fogszabályozási szakellátási feladat-átadási szerződés 
megszüntetéséről 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen határozatban rögzíti, hogy: 
a) a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a fogszabályozást önként vállalt 

feladatként ellátó, a fogszabályozásra vonatkozó szakellátási kapacitással rendelkező 
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (szolgáltató kódja: 016944) 2004. 
június 24. napján feladatátadási szerződést kötött Dr. Szőcs Ágnes egyéni vállalkozó 
szakorvossal (szolgáltató kódja: 010609, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1/D.) 
fogszabályozási szakellátási feladat és heti 30 szakorvosi óraszám átvételére, 
ellátására. A szerződés módosítására 2006. június 25. napján, 2009. június 22. 
napján, 2009. szeptember 30. napján és 2014. május 16. napján került sor.  

b) Dr. Szőcs Ágnes egyéni vállalkozó szakorvos feladatellátásának helye: 8200 
Veszprém, Március 15. u. 4/C., mely helyiséget Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata biztosítja a szakorvos részére a közöttük megkötött szerződés 
alapján. 

c) A fogszabályozási szakellátási feladat ellátásához szükséges egyéb szakmai 
személyi, környezeti és tárgyi feltételeket a szolgáltató Dr. Szőcs Ágnes egyéni 
vállalkozó szakorvos biztosítja. 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1. pontjában foglaltak 
alapján, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a 
továbbiakban: Eftv.) 5/A. § (7) és (8a) bekezdésére hivatkozással kezdeményezi a Nemzeti 
Népegészségügyi Központnál, hogy egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervként a 
Veszprém Megyei Önkormányzat helyett az Eftv. 1. § (2) bekezdés c) pontja, cb) alpontja 
alapján heti 30 szakorvosi óra erejéig a jelen határozat 1. pontjában megnevezett Dr. Szőcs 
Ágnes egyéni vállalkozó szakorvos kerüljön bejegyzésre. 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1. pontjában hivatkozott, 
a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Dr. Szőcs Ágnes egyéni vállalkozó szakorvos 
között megkötött és többször módosított szerződésnek a Dr. Szőcs Ágnes általi felmondását 
tudomásul veszi azzal, hogy a szerződés a jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerinti 
változás kapacitás nyilvántartásba történő bejegyzéséről rendelkező határozat véglegessé 
válásának napjával, szerződő felek közös megegyezése alapján szűnik meg. 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét jelen határozat 2. és 3. 
pontjában foglaltak feladatok végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.  

 
Határidő: az 1. pont vonatkozásában: azonnal 

a 2. pont vonatkozásában: 2020. szeptember 30.  



a 3. pont vonatkozásában: tudomásulvétel azonnal, illetve a szerződés 
megszűnése tekintetében az e pontban megadott határidő 
a 4. pont vonatkozásában: a 2. és 3. pontban foglaltak szerint 

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 
 

 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 
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