
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. november 29-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
256/2018. Kth. 
Javaslat az 5. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Minden-T 
Fogászati Kft.-vel a kiskunhalasi 5. számú fogorvosi praxis működtetésére az 1. számú 
melléklet szerinti szerződést köt és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a kiskunhalasi 5. sz. fogorvosi praxisra a kiadott praxisengedély alapján a praxis tekintetében 
a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Minden-T Fogászati 
Kft.-vel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése 
szerinti feladat-ellátási szerződést, az 1. számú melléklet szerinti szerződés alapján megkösse. 
 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a 2. számú melléklet szerinti területi ellátási érdekről szóló nyilatkozatot aláírja. 

 
 
 
Határidő: 2018.november 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: Dr. Nemes József 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Gyöngyi László s.k.      Vizkeleti Szabolcs s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2018. november 29. 



 

 

 

                                                                                                                1. számú melléklet
    

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 

 
amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., PIR: 
724902, adószám: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: 
Fülöp Róbert polgármester, mint Megbízó, ( a továbbiakban Megbízó) 
másrészről a Minden-T Fogászati Kft., (székhelye: Kiskunhalas, Csónak u. 4., adószáma: 
26585129-1-03, Cégjegyzékszáma:03-09-132223, statisztikai számjele: 26585129-8623-113-
03, képviselő -dr. Nemes József ügyvezető – okleveles fogorvos doktor - (született: Szeged, 
1987.08.07. anyja neve: Szanyi Ilona, pecsétszáma: 83143, MOK tagsági igazolvány 
kártyaszáma: 149588 68542766, nyilvántartási száma: 83143, működési nyilvántartási 
igazolványszáma: F/007131/17) mint Megbízott, (a továbbiakban: Megbízott) között,  
 
az önkormányzatokat terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvényben foglaltak figyelembevételével, a mai napon, az alábbi feltételekkel:  
 
1. A szerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő kiskunhalasi 5. számú 
fogorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés 
megkötése. 
 
2. A fogorvos a területi ellátási kötelezettségét az Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól teljesíti. 

 
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:73 §. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen szerződésben 
rögzített feltételek teljesülését követően kötik meg. 
 
4. Szerződő felek rögzítik, hogy határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést 
kötnek fogorvosi feladatellátásra, amennyiben egészségügyi szolgáltató a praxisra 
vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja. Dr. Nemes József jelen szerződést az 
Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott 
praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja. 
 
  



 

 

 
5. Szerződő felek a feladat-ellátási szerződésben a feladatellátás részletes feltételeit az 
alábbiak szerint kívánják szabályozni:  
 

5.1. A szerződés tárgya:  

5.1.1. Megbízott vállalja a praxisjoggal érintett körzet területéről hozzá 
bejelentkezettek, valamint a Megbízott által elfogadott egyéb bejelentkezett 
biztosítottak fogorvosi alapellátását a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. Az ellátás Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a 
Halas-Dent Kft.-nek használatba átadott (továbbiakban mint tulajdonos), 
Kiskunhalas, Csónak u. 4. szám alatti fogorvosi rendelőjében, rendelési időben 
történik.  

5.1.2. A praxisjoggal érintett körzet: Kiskunhalas 5. számú fogorvosi körzet 
(utcarendje: Lsd. a szerződés 1. sz. melléklete) 

6.1.3. Az ellátási területen kívüli betegek ellátása a megbízott joga. 

 

5.2. A felek jogainak és kötelezettségei: 

5.2.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei: 

5.2.1.1. A külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé 
tartozó gép és műszer rendelkezésre állását a Megbízott, a szakmai minimumfeltételek 
közé tartozó, valamint a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak 
rendelkezésre állását a Megbízott biztosítja. A Megbízott saját felelősségi körében 
gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. 

5.2.1.2. Megbízott köteles az alapellátásban részesített személyekről, a nyújtott 
ellátásról a jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt és 
nyilvántartást vezetni, jelentési kötelezettségeinek az előírt módon és határidőre eleget 
tenni. Köteles betartani és felelősségi körében betartatni az ellátásra vonatkozó jogi és 
szakmai előírásokat, továbbá a munka, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásoknak eleget 
tenni.  

5.2.1.3. Megbízott köteles a fogorvosi ellátás személyi feltételeit folyamatosan 
biztosítani. Köteles gondoskodni maga és munkatársai továbbképzéséről, szakmai 
ismereteinek bővítéséről.  

5.2.1.4. Megbízott köteles előzetesen egyeztetni a Megbízókkal a fogorvosi feladatok 
ellátását érintő eseményeket. 

5.2.1.5. Megbízott a használatába adott rendelőt rendeltetésének megfelelően jogosult 
és köteles használni.  

 



 

 

5.2.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei:  

5.2.2.1. Az orvosi rendelő tulajdonosa – egyeztetve a rendelő jelenlegi működtetőjével 
- vállalja, hogy a Halas-Dent Kft.-vel külön kötött helyiséghasználati szerződésben 
foglalt feltételek mellett biztosítja a Kiskunhalas, Csónak u. 4. sz. alatti fogorvosi 
rendelőt a Megbízott részére. A helyiséghasználati jogviszony kezdetétől – előzetesen 
egyeztetve a rendelő működtetését jelenleg ellátó Halas-Dent Kft.-vel – a rezsi 
költségek (villanyáram, fűtés, szemétszállítás, víz) a rendelő komplexum tekintetében 
arányosan a Megbízottat terhelik. A Megbízott vállalja továbbá a rendelő, a 
váróhelyiség, és a vizesblokkok tisztántartását, a tisztítószerek, wc papír, 
fertőtlenítőszerek beszerzését, és gondoskodik a feladatellátás során keletkező 
veszélyes hulladék elszállításáról.  

 

5.3. A rendelési időmeghatározása:  

5.3.1.  Megbízott az Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztály által kiadott működési engedélyben meghatározott 
időpontokban köteles rendelni. Megbízott a rendelési időt, illetve annak változását 
köteles mind a Megbízókkal, mind az érintett lakossággal közölni. 
 
5.3.2. A rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 

Hétfő, Szerda, Péntek: 13.30-19:30 óráig.  

Kedd, Csütörtök: 07:00-13:00 óráig,  
 
5.4. A helyettesítésre vonatkozó rendelkezések:  

Megbízott távollétében helyettesítését: 
Dr. Bácsalmási Gusztáv, illetve Dr. Bogdán Gusztáv fogorvosok láthatják el a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi 
Osztály engedélye alapján.  
A helyettesítés a Kiskunhalas, Csónak u. 4. szám alatti rendelőben történik.  
A helyettesítés időpontját a fogorvosok előzetesen egyeztetik, és arról a lakosságot 
értesítik.  
 

5.5. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 
rendelkezések: 

A Megbízott munkájának segítésében 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt: 
Szalai Pintér Mariann, végzettsége: fogászati szakasszisztens  

 

5.6. A szerződés időtartama:  

A feladat ellátási szerződés időtartamát a felek határozatlan időben határozzák meg.  



 

 

 

5.7. A szerződés megszűnésére, módosítására vonatkozó rendelkezések:  

5.7.1. Mind a Megbízó, mind a Megbízott jogosult a feladat-ellátási szerződést 
írásban, indoklással ellátva 6 hónapos felmondási idővel felmondani.  

5.7.2. Megbízó a feladat ellátási szerződést akkor mondhatja fel, ha  

a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésére vonatkozó előírásokat,  

b) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti.  

5.7.3. A szerződés megszűnése esetén Megbízott köteles a Kiskunhalas, Csónak u. 4. 
szám alatti rendelőhelyiségét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Halas-
Dent Kft.-nek mint működtetőnek visszaadni.  

 

 

5.8. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések:  

5.8.1. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén a települési 
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni a fogorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott 
egy éves összeget. 

5.8.2. A Megbízót ért károkozás esetén (amennyiben Megbízott a szerződésben foglalt 
kötelezettségeit nem teljesíti) a Megbízott kártalanítási kötelezettséggel tartozik.  

5.8.3. A működéssel kapcsolatosan a Megbízott által harmadik személynek okozott 
kárért a Megbízott saját jogán köteles helytállni, Megbízó ezzel kapcsolatos 
felelősségét kizárja.   

 

5.9. Egyéb rendelkezések: 

5.10.1. Megbízott által ellátott feladat finanszírozása a Megbízottnak a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel /NEAK/ kötött külön szerződése alapján történik. 
Megbízó hozzájárul a Megbízott által ellátott praxis közvetlen NEAK 
finanszírozásához.  

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha 
valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését 
jelen szerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk. 6:73 §.(1) 



 

 

bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.  
 
7. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73 §.(3) 
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen szerződésben előírt feltételek 
hiánya esetén. 
 
8. Jelen szerződés az aláírás napjától határozatlan ideig hatályos. 
 
9. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 
 
10. Jelen szerződés 4 példányban készült, melyet Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 256/2018. (11.29.) számú határozatával hagyott jóvá. 

 
Kiskunhalas, 2018. november 29. 
 
 

Fülöp Róbert polgármester 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Megbízó 

Minden-T Fogászati Kft.   
dr. Nemes József                                                                                                             

ügyvezető 
Megbízott 

 
 
  



 

 

 
1. sz. mellékélet - feladat-ellátási szerződéshez  

Kiskunhalas - fogorvosi                                                     
                 005. körzet   Csónak u. 4.  dr. Nemes József                    
 
                                                                            
Közterület neve                               
Akác köz                                                                              
Állomás utca                                                                          
Álmos utca                                                                            
Alsóöregszőlők                                       
Alsótelep tanya                                                                       
Árok utca                                                                             
Árvácska utca                                                                         
Attila utca                                                                           
Bajcsy-Zsilinszky utca                                                                
Bajnár utca                                                                           
Balajthy Dénes utca                                                                   
Bangó Péter utca                                                                      
Báthory utca                                                                          
Bodza utca                                                                            
Boróka utca                                                                           
Budár utca                                                                            
Csendes köz                                                                           
Cserény utca                                                                          
Dália utca                                                                            
Eskü tér                                                                              
Fácán utca                                                                            
Felsőöregszőlők                                                        
Fridrich Lajos utca                                                                   
Gaál Lajos utca                                                                       
Galagonya utca                                                                        
Galamb utca                                                                           
Gárdonyi Géza utca                                                                    
Grósz Ferenc utca                                                                     
Gyárfás István utca                                                                   
Gyöngyvirág utca                                                                      
Hársfa utca                                                                           
Hirnök utca                                                                           
Homok utca                                         
Ibolya utca                                                                           
Imreh Mária utca                                                                      
Jácint utca                                                                           
Jókai utca                                                                            
Juhar utca                                                                            
Kamilla utca                                                                          
Kanizsa tér                                                                           
Kardvirág utca                                                                        
Keceli út                                                                             



 

 

Kertész utca                                                                          
Kismarton utca                                                                        
Kmeth Sándor utca                                                                     
Kopolya köz                                                                           
Kopolyai út                                                                                    
Korda Imre utca                                                                       
Kökény utca                                                                           
Kun kapitány utca                                                                     
Lakatos Vince utca                                                                    
Levendula utca                                                                        
Liget utca                                                                            
Lőtér utca                                                                            
Lugas köz                                                                             
Margaréta utca                                                                                                                                                                                                                                               
Mészáros Lázár utca                                                                   
Mocsári Lajos utca                                                                    
Muskátli utca                                                                         
Nagy Czirok László utca                                                               
Nagy Kálmán utca                                                                      
Nagy Szeder István utca                                                               
Nemzetőr utca                                                                         
Nyár utca                                                                             
Nyírfa utca                                                                           
Ormánság utca                                                                         
Páfrány utca                                                                          
Pálma tér                                                                             
Pandur utca                                                                           
Parti utca                                                                            
Pattantyús utca                                                                       
Perc köz                                                                              
Peterka József utca                                                                   
Pipacs utca                                                                           
Posta utca                                                                            
Rege utca                                                                             
Rekettye puszta                           
Rózsa tér                                                                             
Stepanek Ernő utca                                                                    
Szabadság tér                                                                         
Szathmáry Sándor utca                                                                 
Szegfű utca                                                                           
Szélmolnár utca                                                                       
Szőlő utca                                                                            
Tárogató utca                                                                         
Téglagyári köz                                                           
Téglagyári út                                          
Thorma János utca                                                                     
Timár utca                                                                                                                                                                                  
Tormássy János utca                                                                   
Tóth János utca                                                                       
Tulipán utca                                                                          



 

 

Ván Benjámin utca                                                                     
Vári Szabó István utca                                                                
Vass Lajos utca                                                                       
Víz utca                                                                              
Zsigray Julianna utca                                                                 
  
 
 
 
 
  



 

 

 
2. számú melléklet 

Tárgy: területi ellátási érdek igazolása 
 
 

Igazolás 
 
Alulírott Fülöp Róbert, Kiskunhalas Város Polgármestere jelen okirat aláírásával igazolom, 
hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő kiskunhalasi 5. számú fogorvosi körzet 
működtetése területi ellátási érdek.  
 
Fentiekre tekintettel a körzethez kapcsolódó fogorvosi tevékenységre Kiskunhalas Város 
Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kíván kötni a Minden-T Fogászati Kft.-vel, 
(ügyvezető dr. Nemes József -szül: Szeged, 1987. 08. 07. anyja neve: Szanyi Ilona, 6400 
Kiskunhalas, Bocskai u. 4. IV./42. szám alatti lakos).  
 
Kiskunhalas, 2018. november  …. 
 
 
          Fülöp Róbert 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
3.sz. melléklet 

 

Szakmai Önéletrajz 
 
 

dr. Nemes József 

Születési hely, idő: Szeged, 1987. 08.07. 

Állampolgárság_ magyar 

Végzettség: Fogorvos, fogtechnikus 

Elérhetőség: nemes.jozsef87@gmail.com 

 

Tanulmányok: 

2009-2016                       Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem  

                                                             Fogorvostudományi kar 
 
2006-2009                        Kalmár Zsigmond Szakgimnázium és Szakközépiskola 
 
                                                    Fogtechnikus – Hódmezővásárhely 
 
2002-2006                                  Piarista Gimnázium, Kolégium, Általános Iskola és Óvoda 
                                                                                 Kecskemét 
 
Nyelvtudás: angol 
 
Szakmai tevékenység, beosztások: 
 
2017-                                                  Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 
                                                             Fogorvosi járóbeteg-ellátás – Kecskemét 
 
2017-                                                 Izsáki Fogászat 
                                                             Fogorvosi járóbeteg-ellátás    
 
 
Dátum: 2018. 10. 09.  
 
                                                                                       dr. Nemes József 
 

 


