23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 68/2012. (XI. 22.) MÖK határozat 1.
pontjában a fogszabályozási szakellátási feladatok állam által történő átvételére legkésőbb
2013. június 30. napjában meghatározott határidőt 2014. december 31-re módosítja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei fogszabályozási
szakellátási feladatok ellátását határozatlan időre az M + R 2003 Egészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Arany J. u. 12., adószám:
13991847-2-09, fogszabályozási szakellátási feladatot ellátó személy: Dr. Rácz Dóra
szakorvos) egészségügyi szolgáltatóval megkötésre kerülő – a határozat mellékletét
képező – feladat-ellátási szerződés útján biztosítja, melynek aláírására felhatalmazza a
közgyűlés elnökét.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az M + R 2003 Egészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a feladat-ellátási szerződés mindkét fél
általi aláírásától számított 5 napon belül nyújtsa be az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervéhez a működési
engedély kiadása és a határozat 3. pontja szerinti finanszírozási szerződés megkötése
iránti kérelmét, s a jogerős engedélyt annak megszerzését, a finanszírozási szerződést
annak aláírását követően haladéktalanul küldje meg a Veszprém Megyei Önkormányzat
részére.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az M + R 2003
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 2. pontban meghatározott
jogerős működési engedély alapján 30 szakorvosi óra vonatkozásában közvetlen
finanszírozási szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Középdunántúli Területi Hivatalának Veszprém Megyei Irodájával.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. pontban meghatározott jogerős
működési engedély megszerzését követően a 3. pontban meghatározott finanszírozási
szerződésben a finanszírozás kezdő időpontjaként megjelölt határidőig fenntartja a
Veszprém Megyei Önkormányzat és a Dr. Szőcs Ágnes egyéni vállalkozó fogszakorvos
között a 79/2012. (XII. 20.) MÖK határozat 2. pontja alapján fogszabályozási
szakellátásra, helyettesítésre megkötött közreműködői szerződést.
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy tegye
meg a határozatban szereplő feladatok végrehajtása érdekében szükségessé váló
intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont vonatkozásában:
a 2. pont vonatkozásában:
a 3. pont vonatkozásában:
a 6. pont vonatkozásában:
a 3. pont vonatkozásában:

azonnal,
a szerződés aláírására 2013. április 30.
az abban megjelölt határidő
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
M + R 2003 Korlátolt Felelősségű Társaság

23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete
Egészségügyi feladat-ellátási szerződés
Amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház
tér 1. képviseli: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, adószám: 15734295-1-19, OEP
kód: 7224), mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészről az M + R 2003 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4025
Debrecen, Arany J. u. 12., adószám: 13991847-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-013650,
képviseli: Szabó Miklós Csaba ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató, (a továbbiakban:
Szolgáltató), együttesen: Szerződő felek) között, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képező mellékletben felsorolt települések lakossága fogszabályozási szakellátási feladatának
vállalkozási formában történő egészségügyi feladat-ellátási szerződéssel történő ellátása
tárgyában, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
1.
Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Szervezeti és Működési
Szabályzata 2. mellékletében foglaltak szerint önként vállalt feladatként gondoskodik a
fogszabályozási szakellátási tevékenység Veszprém megyében történő ellátásáról, mely
feladatot az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
alapján egészségügyi szolgáltatóval történő egészségügyi ellátási szerződés megkötése által is
teljesítheti.
2.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben felsorolt települések
lakosságának fogszabályozási szakellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Középdunántúli Területi Hivatalának Veszprém Megyei Irodája (a továbbiakban: OEP Iroda) 30
szakorvosi óraszámot (a továbbiakban: szakellátási kapacitás) biztosít az Önkormányzat
részére.
3.
A fentiek előrebocsátásával a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az
Önkormányzat a Szolgáltató részére átadja a fogszabályozási szakellátási feladatának ellátását
30 szakorvosi óra vonatkozásában, melyet a Szolgáltató teljes körűen átvesz az alábbiak
szerint:
3.1. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a fogszabályozási feladat
ellátására az OEP Irodájával közvetlen finanszírozási szerződést kössön a 2. pontban
megjelölt szakellátási kapacitásnak megfelelően a jelen szerződés mellékletében
meghatározott ellátási terület vonatkozásában.
3.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az OEP Irodájától kapott finanszírozás fejében a
fogszabályozási szakellátási tevékenységet a jelen szerződés mellékletben felsorolt
településekre kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel folyamatosan, a jogszabályokban és az
egészségügyi szakmai szabályokban előírt színvonalon látja el Veszprém városban, a Március
15. u. 4/C. szám alatti telephelyen (rendelőben), az alábbi rendelési időben:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

7.00 – 13.00 óráig
13.00 – 19.00 óráig
13.00 – 19.00 óráig
7.00 – 13.00 óráig
7.00 – 13.00 óráig
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3.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a fogszabályozási szakellátással kapcsolatos, a vonatkozó
jogszabályokban előírt dokumentációt elkészíti, jelentési kötelezettségét az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár felé határidőben teljesíti.
3.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a fogszabályozási szakellátás teljesítésének
akadályoztatása, szabadsága, betegsége esetén – jelentési kötelezettségének teljesítése mellett
– gondoskodik a szükséges képesítéssel és engedéllyel rendelkező helyettesítéséről és fedezi
az azzal kapcsolatos költségeket.
3.5. A Szolgáltató vállalja, hogy a fogszabályozási szakellátási tevékenységének ellátása
alatt a jogszabályban meghatározott felelősségbiztosítási szerződését fenntartja.
3.6. A Szolgáltató vállalja, hogy a fogszabályozási szakfeladat elvégzéséhez szükséges
működési engedély iránti kérelmet jelen szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 5
napon belül benyújtja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézetéhez (a továbbiakban: ÁNTSZ). Szerződő felek megállapodnak
abban, hogy Szolgáltató az egészségügyi tevékenységének folytatásához az ÁNTSZ által
kiadott jogerős működési engedélyt haladéktalanul megküldi az Önkormányzat részére.
3.7. A Szolgáltató köteles biztosítani a fogszabályozási tevékenység ellátásához szükséges
tárgyi, személyi feltételeket, eszközöket, műszereket és a szükséges fogászati anyagokat,
továbbá Szolgáltatót terheli ezen eszközök és műszerek fenntartási és karbantartási
költségeinek viselése is.
4.
Az Önkormányzat kezdeményezi kapacitás-lekötési megállapodásának módosítását az
OEP Irodával és a fogszabályozási feladatok ellátására szolgáltatóként 30 szakorvosi óraszám
erejéig a Szolgáltatót nevesíti (ellátást teljesítő szakorvos: Dr. Rácz Dóra).
5.
A fogszabályozási szolgáltatás szakmai ellenőrzése az ÁNTSZ szakfelügyelő főorvosa
által történik.
6.
Amennyiben az Önkormányzat és a Szolgáltató között a fogszabályozási szakellátás
feladatának ellátására létrejött szerződés bármely okból megszűnik, a megszűnést követő
naptól a szakellátási kapacitás ismét az Önkormányzat kapacitásának részét képezi.
7.
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatátadási szerződés
teljesítése során az egységes betegellátás érdekében együttműködnek.
8.
A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja a szolgáltatás folyamatosságát, ezért Szerződő
felek megállapodnak abban, hogy az OEP Irodával kötött finanszírozási szerződés hatályba
lépésének napjától jelentett teljesítmény alapján járó összeget az OEP iroda közvetlenül a
Szolgáltatónak utalja a ……………………………. számlaszámra.
9.
Szerződő felek között a jelen feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra jön
létre.
10.

A jelen szerződés hatályba lépésének napja a jogerős működési engedély alapján az
OEP Irodával megkötött finanszírozási szerződésben a finanszírozás kezdő
időpontjaként megjelölt nap.
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11.
-

Jelen feladat-ellátási szerződés megszűnik:
súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással,
közös megállapodással,
bármely Szerződő fél jogutód nélküli megszűnésével,
a Szolgáltató működési engedélyének visszavonásával,
jogszabályban meghatározott egyéb okból.

11.1. Rendkívüli felmondás:
Jelen szerződés bármely Szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén a másik félhez intézett
írásbeli nyilatkozatával, 3 hónapos felmondási idővel felmondható.
11.2. A szerződés bármely okból és bármilyen formában történő megszűnése esetén
Szolgáltató az ellátás folyamatosságát és biztonságát változatlan színvonalon köteles – a
megszűnés időpontjáig – biztosítani.
11.3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés időtartama
alatt bármilyen, a fogszabályozási feladat ellátásával kapcsolatos vita merülne fel, azt előbb
közös egyeztetéssel kísérlik megoldani, ha nem sikerül, abban az esetben a jogvita
elbírálására a Veszprém Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.
Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Veszprém, 2013. …………………

Lasztovicza Jenő
a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint
egészségügyi közszolgáltatásért felelős
szerv képviselője
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Szabó Miklós Csaba
az M + R 2003 Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
Szolgáltató képviselője

melléklet az egészségügyi feladat-ellátási szerződéshez
Területi ellátási kötelezettség fogszabályozás ellátására
Veszprém megyében
közigazgatási
kód
4288
4631
4765
5157
5421
6327
6673
7065
7898
7922
8749
9502
10870
11767
14173
14243
14757
16595
16692
19141
20251
20437
20853
21403
23001
23700
25566
25654
25779
26569
27979
28015
28112
28237
28370
28972
29072
30173
30182
31307
32212
32276
32814
33871

Település megnevezése
Kispirit
Tüskevár
Borszörcsök
Somlójenő
Királyszentistván
Bakonypölöske
Ajka
Városlőd
Halimba
Szentgál
Karakószörcsök
Vid
Doba
Veszprém (ebből 1.-6. fogászati körzetre)
Bánd
Somlóvecse
Noszlop
Oroszi
Szőc
Kamond
Csehbánya
Magyarpolány
Úrkút
Nagypirit
Kisszőlős
Kiscsősz
Hárskút
Kerta
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Nagyalásony
Iszkáz
Öcs
Dabrony
Apácatorna
Pusztamiske
Kisberzseny
Kislőd
Kolontár
Adorjánháza
Márkó
Devecser
Csögle
Egeralja
lakosságszám összesen:
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lakosság száma
94
584
413
330
508
403
32329
1397
1195
2886
311
153
517
57683
695
105
1053
144
442
438
281
1267
2129
289
150
134
667
640
695
1202
522
366
215
419
193
451
107
1209
757
417
1263
4704
701
240
120698

