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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglaltak alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a 
fogorvosi ügyeleti ellátásról. 
 
Pásztón ez az ellátátás jelenleg nem biztosított. Az ellátási kötelezettség azonban fennáll és erre 
megfelelő megoldás lehet egy, már működő szolgáltatáshoz történő csatlakozás. 
 
A legközelebbi ilyen szolgáltatók Salgótarjánban, Gyöngyösön és Egerben biztosítanak ellátást. 
Közülük a legjobban megközelíthető település Salgótarján, így ez év márciusában 7-én tőlük 
kértünk tájékoztatást, hogy csatlakozási szándékunkat támogatják-e, ha igen milyen feltételekkel és 
csatlakozási időponttal. 
 
Válaszukat 2017. május 16-án kaptuk kézhez, melynek tartalmát az alábbiakban foglaljuk össze: 
 
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogászati ügyeleti ellátást Salgótarján és Térsége 
Önkormányzatainak Társulása tagönkormányzatainak jelentős része a Társulás keretében 
biztosítja. A fogászati ügyeleti ellátás hétvégén és ünnepnapokon 8.00 órától 14.00 óráig biztosított 
a 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. szám alatt.  
 
A fogászati ügyeleti ellátást végző vállalkozó fogorvossal, valamint a fogászati ügyelet működésével 
megbízott intézmény, Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (a továbbiakban: 
ESZK) munkatársaival egyeztetve, és figyelemmel a feladatellátáshoz történő csatlakozás eljárási 
szabályaira, arról tájékoztatnak, hogy Pásztó legkorábban 20174. július 1-jétől tud csatlakozni a 
feladatellátáshoz.  
 
A feladatellátás a települési önkormányzat és az ESZK között létrejövő feladat-ellátási szerződés 
útján biztosítható. A megkötendő feladat-ellátási szerződés mintáját levelükhöz csatolták (az 
előterjesztés melléklete).  
 
A vállalkozó fogorvos díja 140.000 Ft/alkalom, amely 2017. július 1-től 2017. december 31-ig 
terjedő időtartamban – 56 alkalmat figyelembe véve – 7.800.000 Ft-ot tesz ki. Az ezen időtartamra 
eső kiadás teljes összege 10.609.000 Ft (vállalkozói díj + személyi költség + dologi költség), 
amelyből levonva az állami finanszírozó által nyújtott 3.001.000 Ft összeget, az önkormányzatok 
által fizetendő hozzájárulás 7.608.000 Ft. A jelenlegi és a csatlakozni kívánó települések összes 
lakosságszámával számolva (145.300 fő), az egy lakosra jutó önkormányzati hozzájárulás 52.361 
Ft/fő.  
 
Lakosságarányos számítást alapul véve Pásztó esetében a fogászati ügyeleti ellátás 
működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás megfizetendő összege a 2017. július 1-től 
2017. december 31-ig terjedő időtartamra 477.948 Ft.  
 
A feladat-ellátási szerződésből kiderül, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás ellátására 2017. december 
31. napjáig rendelkezik szerződéssel. A Szolgáltató a szolgáltatás 2018. január 1. napjától történő 
folyamatos biztosítása érdekében közbeszerzési eljárást indít. Ennek eredménye alapján várhatóan 
új szerződésre, vagy szerződésmódosításra lesz szükség. 
 
Fenti információk alapján az alábbi javaslatot terjesztem elő: 
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Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő 
csatlakozásról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt kötelezettségét, miszerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik a fogorvosi ügyeleti ellátásról, az alábbiak szerint kívánja biztosítani: 

 
1. Elfogadja a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által közölt lehetőséget, 

miszerint a fenntartásában működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális 
Központja által biztosított fogorvosi ügyeleti ellátáshoz csatlakozhat 2017. július 1. napjától. 
 

2. Vállalja a lakosságszámra vetített 52,361 Ft/fő, mindösszesen a 2017. 07. 01. és 2017. 12. 
31. közötti időszakra vonatkozó 477.948,-ft. önkormányzati hozzájárulás megfizetését, mely 
költséget a 2017. évi költségvetésének tartalékkeretéből biztosítja. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 
 

4. A döntésről Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulását 2017. május 31-ig 
értesíteni kell. 

 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2017. május 18. 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 
 

 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
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melléklet 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  
 
amely létrejött egyrészről 
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja 
székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 41. 
adószám: 15454395-2-12 
képviseli: Peleskei-Balázs Rita igazgató 
mint Szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató 
 
másrészről 
 
Pásztó Városi.Önkormányzat 
székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
adószám: 15735313-2-12 
képviseli: Dömsödi Gábor polgármester 
mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat – továbbiakban együtt: Felek 
 
 
között alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: 
Eütv.), az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.), az 
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az 
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 
11.) ESzCsM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbi feltételekkel:  
 
 

 
I. Előzmények 

 
1. Felek rögzítik, hogy az Eatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó 
fogorvosi ügyeleti ellátásról. 

 
2. Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - szerződést köthet 
természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.  

 
3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala határozata alapján működési engedéllyel 
rendelkezik.  

 
 
 
 

II. A szerződés tárgya  
 

1. Felek az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján feladat-ellátási szerződést kötnek, mely alapján a 
Szolgáltató 2017. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig ellátja az Önkormányzat részére 
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az Eatv. 5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi 
ügyeleti ellátás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megszervezését és folyamatos biztosítását az 
alábbiak szerint: 
a) ügyeleti idő: hétvégén és ünnepnapokon 8 órától 14 óráig, 
b) ellátotti kör: az Önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek, 
c) ellátás helye: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 
d) a Szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételeket az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM 
rendeletre figyelemmel a Szolgáltató biztosítja a saját tulajdonában, illetve használatában 
lévő tárgyi eszközökkel, 

e) személyi feltételek: a Szolgáltató a feladatellátáshoz fogorvost és asszisztenst biztosít.  
 
2. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 

Társulása tagönkormányzatai, valamint a Szolgáltatóval az ellátásra feladat-ellátási szerződést 
kötött önkormányzatok részére biztosítja.  

 
3. A Szolgáltatás társadalombiztosítás által nem fedezett költségeit a II.2. pontban meghatározott 

önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosítják.  
 
4. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj számításánál a Szolgáltató a KSH tárgyév január 1-jei 

lakosságszámra vonatkozó adatot veszi figyelembe. 
 
5. Az Önkormányzat a II/4. pontban meghatározott szolgáltatási díjat két egyenlő részletben, 

minden év április 30. és szeptember 30. napjáig átutalja a Szolgáltató …........sz. számlájára. 
 
6. A Szolgáltatás díja 2017. július 1. napjától 2017. december 31. napjáig 52,361 Ft/fő. A KSH 

2017. január 1-jei adatai szerinti lakosságszámot, valamint a II/3. pontban foglaltakat 
figyelembe véve, az Önkormányzat 477.948,-ft szolgáltatási díjat fizet meg a Szolgáltató 
részére. 

 
7. A 2017. évre megállapított szolgáltatási díjat az Önkormányzat 2017. július 10. napjáig átutalja 

a Szolgáltató II/5. pontjában mghatározott számlájára. 
 
 
 

 
III. Egyéb rendelkezések  

 
 
1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás ellátására 2017. december 31. napjáig 

rendelkezik szerződéssel. A Szolgáltató a szolgáltatás 2018. január 1. napjától történő 
folyamatos biztosítása érdekében közbeszerzési eljárást indít. Amennyiben a közbeszerzési 
eljárás eredménytelenül zárul, jelen feladat-ellátási szerződés 2017. december 31. napjával 
megszűnik. Erről a Szolgáltató legkésőbb 2017. november 30. napjáig tájékoztatja az 
Önkormányzatot. 

 
2. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén az eljárás során a nyertes ajánlattevő részére fizetendő 

vállalkozói díjat figyelembe véve kerül meghatározásra a 2018. és 2019. évre vonatkozó 
szolgáltatási díj, amelynek összegéről a Felek tárgyév február 15. napjáig megállapodnak. 

 
3. A Szolgáltató minden év április 30. napjáig beszámol az Önkormányzat felé az előző évi 

feladatellátásról. 
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4. Jelen feladat-ellátási szerződést a Szolgáltató súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal 

felmondja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Önkormányzat a szolgáltatási díjat az 
II/5. És II/7. pontban meghatározott határidő elmulasztását követően a Szolgáltató általi írásbeli 
felszólításban meghatározott póthatáridőt követő 30 napon belül nem fizeti meg. 

 
5. Jelen feladat-ellátási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek 

egymással elszámolni. 
 
6. Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Mötv., az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az 
irányadók. 

 
7. Jelen feladat-ellátási szerződést Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …............. 

számú határozatával hagyta jóvá. 
 
8. Jelen feladatellátási szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 
 
 
 
 
Salgótarján,.............................................. 
 
 
 
 
 
…............................................................ ….................................................. 
 Önkormányzat Szolgáltató 
 
 
 
 
Ellenjegyezte:........................................ 
 
    jegyző 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző:....................................... 
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