


Ellátási szerződés 

Fogászati ügyeleti tevékenység ellátására 

 

egyrészről Balatonújlak Község Önkormányzata (székhely: 8712 Balatonújlak, Templom u. 

3., adószám: 15397892-1-14, statisztikai számjel: 15397892-8411-321-14 bankszámlaszám: 

66900045-10001679, képviseli: Vimmer István polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: 

megbízó)  

másészről,  

 

másrészről Allfordent Kft. 8360 Keszthely, Kossuth u. 7-9., Cégjegyzékszáma: 20-09-

076146, adószáma: 26493590-1-20, Képviseli: Bödő Zoltán (a továbbiakban: fogorvosi 

szolgáltató) között a mai napon az alábbiak szerint.  

 

I. 

A szerződés hatálya 

 

1. Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény      

13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint, figyelemmel az egészségügyi alapellátásról 2015. évi     

CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontjában meghatározott feladatkörükben megbízza Fogorvosi  

szolgáltatót az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásával.  

 

2. Jelen szerződést a felek a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 17. §-ában foglaltak szerinti  

sürgősségi fogászati feladatok ellátása érdekében kötik meg a képviselő-testület 3/2021.(VI.28.) 

számú határozata alapján. 

 

3. Jelen szerződés területi hatálya Balatonújlak község közigazgatási területére terjed ki.  

 

II. 

A fogorvos szakmai kötelezettségei  

 

4. A feladatot ellátja: Dr. Siroki Péter fogorvos, és a fogorvosi szolgáltató fogorvosa     

helyettesítés esetén.  

 

5. A rendelés helye: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 7-9.  

 

6. A rendelés ideje: munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, illetve ünnepnapokon  

9-17 óráig.  

 

7. A fogorvos a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 17. § (3) bekezdésében foglalt sürgősségi 

fogorvosi tevékenységet végez (fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, stb.), amely ellátás 

térítésmentes a 3. pontban foglalt –  Balatonújlak község felnőtt és gyermek lakossága  - 

páciensek számára. 

 

8. Az ügyeleti rendelkezésre állás pontos idejét, az ellátást végző szolgáltató nevét, az orvos 

nevét, a rendelő telefonszámát a  fogorvosi szolgáltató a rendelő bejáratánál jól látható helyen, 

illetve az Önkormányzat kifüggesztett tájékoztatón a lakossággal közli. Tájékoztatja továbbá a 

betegeket arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére jogosult szerv a Keszthelyi Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztálya, illetve kifüggeszti a betegek részére jól látható helyen a 

betegjogi képviselő nevét, elérhetőségét.  

 



9. Felek a lakossági bejelentések, panaszok kezelése során, továbbá jelentések, adatszolgáltatások, 

illetve a fenntartó által kért beszámolók elkészítésében együttműködnek. A feladat működtetője 

vizsgálja ki a panaszokat, amennyiben a megbízóhoz érkezik be, azt a megbízó kivizsgálás 

céljából átteszi a fogorvosi szolgáltatóhoz, aki annak eredményeiről tájékoztatja a megbízót.  

 

10. A mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő fogorvosi rendelő és az ahhoz 

kapcsolódó helyiségek biztosítása a fogorvosi szolgáltató feladata. A fogászati tevékenység 

ellátásával, valamint a rendelő fenntartásával összefüggő kiadások az fogorvosi szolgáltatót 

terhelik.  

 

11. A tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, valamint az eszközök működőképes 

rendelkezésre állásának biztosítása a fogorvosi szolgáltató feladata.  

 

12. A fogorvos szolgáltató a fogorvos és alkalmazottai helyettesítéséről – ideértve a 

helyettesítés pénzügyi feltételeit is – maga köteles gondoskodni.   

 

13. A jelen szerződést nem érintő fogorvosi szolgáltató tevékenysége térítési díját a betegek 

részére közérthető formában és a térítésmentes ellátási kötelezettséggel érintett tevékenységtől 

megfelelően elhatárolt módon hozza nyilvánosságra.  

 

14. Szerződő felek a szolgáltatás díját 6 Ft/hó/lakónépesség összegben állapítják meg. 

 

15. A fogorvosi szolgáltató a feladat ellátására vonatkozó egészségügyi és egyéb szakmai 

jogszabályi rendelkezéseket ismeri és maradéktalanul betartja.   

 

16. A fogorvosi szolgáltató köteles a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott, 

megfelelő képesítésű szakdolgozót biztosítani, valamennyi szükséges engedélyt beszerezni.  

Szolgáltató felelős minden olyan kárért, amely a jelen szerződésben meghatározott feladat 

ellátásával, vagy a jogszabályok rendelkezéseinek be nem tartásával kapcsolatban felmerül, az 

megbízóval szemben ezzel kapcsolatban követelés nem érvényesíthető.  

 

 

III. 

A szerződés megszűnése és megszüntetése 

 

17. Jelen szerződés 2021. július 1. napjával kezdődően határozatlan időre jön létre.  

A felek a határozatlan időre kötött ellátási szerződést a másik félhez írásban intézett – 

indoklással ellátott – felmondással megszüntethetik. A felmondási idő 6 hónap.  

 

18. Megszűnik a szerződés, ha  

a) az egészségügyi szolgáltató bármilyen okból jogutód nélkül megszűnik,  

b) az egészségügyi hatóság (Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv) az egészségügyi 

szolgáltató működési engedélyét visszavonja,  

c) a felek a jelen szerződésben szabályozott felmondási jogot gyakorolják.  

 

19. Megbízó az ellátási szerződést felmondja abban az esetben, ha  

a) saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek jelzése 

alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala ezt indokolttá 

teszi, 

b) az egészségügyi szolgáltató csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,  



c) a fogorvos illetőleg az egészségügyi szolgáltató veszélyezteti az egészségügyi alapellátásra 

vonatkozó kötelező önkormányzati feladat teljesítését (nem biztosítja a mindenkori hatályos 

szakmai követelményeknek megfelelő rendelőhelyiséget és a szükséges tárgyi eszközöket, 

stb.) 

 

20. A felmondási idő alatt a fogorvosi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt fogorvosi 

szolgáltatást folyamatosan teljesíteni. 

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

 

21. Megbízottat a titoktartási kötelezettség – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

138. § (1) bekezdésében meghatározottakkal összefüggő titoktartási kötelezettséget kivéve, 

továbbá amennyiben jogszabály ennél hosszabb határidőt nem állapít meg – jelen szerződés 

megszűnését követő 5 (öt) évig terheli, amelyet - az esetleges jogszabályi rendelkezéseken 

kívül - csak a Megbízó oldhat fel előzetesen, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy 

közokiratba foglalt írásbeli engedélyével. 

 

22. Amennyiben a szerződésben foglaltak teljesítése személyes, illetve különleges adatnak 

minősülő adatot érint, mindkét fél köteles az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint GDPR vonatkozó 

rendelkezései és az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint eljárni. 

 

23. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 

hatályos jogszabályok az irányadók és alkalmazandók.  

 

Az ellátási szerződés megkötését Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2021. (VI.28.) számú határozatával hagyta jóvá.  

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.  

 

 

Balatonújlak, 2021. június 29.  

 

 

Balatonújlak Község Önkormányzat    Allfordent Kft. 

Képv. Vimmer István polgármester             Képv.: Bödő Zoltán ügyvezető 

Megbízó önkormányzat    Egészségügyi szolgáltató 
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