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                                                                                                                1. számú melléklet
    

FELADAT ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 VEGYES 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 Dr. Dudás-Temesvári Hajnalka vállalkozó (egészségügyi tevékenységnél 
használt név: Dr. Temesvári Hajnalka) - okleveles fogorvos doktor - (születési hely: Szeged, 
1988.04.21. anyja neve: Kazi Anikó, pecsétszáma: 74247, MOK tagsági igazolvány 
kártyaszáma: 1969087 89129962, működési nyilvántartási igazolványszáma: F/007959/18) 
mint Megbízott, (a továbbiakban: Megbízott) között,  

az önkormányzatokat terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvényben, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII.23.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével, 
a mai napon, az alábbi feltételekkel:  
 
A Felek rögzítik, hogy közöttük Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 
22/2020. Kt. sz. határozattal jóváhagyott felhatalmazás alapján 2020. január 30. napján 
előszerződés jött létre, amelyet a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak. 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy az előszerződés 4. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozatlan időre – de legalább 6 évre - szóló 
feladat-ellátási szerződést kötnek a Praxis fogorvosi feladatai ellátására, amennyiben 
egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja.  
Dr. Dudás-Temesvári Hajnalka jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez 
csatolja.” 

 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy az előszerződés 6.1.1. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„6.1.1. 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.” 

 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy az előszerződés 6.1.2. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„6.1.2. A praxisjoggal érintett körzet: Kiskunhalas VI. számú fogorvosi körzet, amely 



 

 

030096588 finanszírozási kódú (NEAK kód), vegyes fogorvosi körzet. (utcarendje: Lsd. a 
szerződés 1. sz. melléklete)” 

 
3. A Felek megállapodnak abban, hogy az előszerződés 6.2.2.1. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„6.2.2.1. Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint az orvosi rendelő tulajdonosa vállalja, 
hogy - egyeztetve a rendelő jelenlegi működtetőjével külön kötött helyiséghasználati 
szerződésben foglalt feltételek mellett - biztosítja a Kiskunhalas, Csónak u. 4. sz. alatti 
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. „ 

4. A Felek megállapodnak abban, hogy az előszerződés 6.5. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„6.5. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 

rendelkezések: 

A Megbízott dr. Dudás-Temesvári Hajnalka a feladatot személyesen látja el. 

A Megbízott munkájának segítésében 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt, végzettsége: 

fogászati szakasszisztens.” 

5. A Felek kijelentik, hogy az előszerződés jelen módosítással nem érintett részei 
változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
 
6. Az előszerződés és az előszerződés módosítása együtt hatályos és érvényes. 
 
Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 
 
Jelen szerződés módosítás 4 példányban készült, melyet Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2020. Kth. számú határozatával hagyott jóvá. 

 
Kiskunhalas, 2020. február 28. 
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