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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A pásztói 1. és 2. számú fogorvosi körzetek működtetője az LM-APEX Kft. A cég képviselője dr. 
Bolyky Melinda fogszakorvos 2016. decemberében értesített, hogy a két körzet praxisjogát el 
kívánják adni, mivel férjével, dr. Kövesi Lászlóval együtt véglegesen nyugdíjba vonulnak.  A 
praxisjogot dr. Rastgoo Parsa és dr. Karimi Mohammad fogorvosokra kívánják átruházni, akik 
bejelentették vételi szándékukat. Megnevezett személyek rendelkeznek a praxisengedély 
megszerzéséhez szükséges feltételekkel.  
A képviselő-testület 34/2017.(II. 13.) számú határozatában kinyilvánította, hogy a praxisjog 
megszerzése esetén feladat-ellátási szerződést kíván kötni a dr. Rastgoo Parsa és dr. Karimi 
Mohammad fogorvosokkal, valamint az őket jövőben foglalkoztató Galaxy-Dent Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-vel. 
 
Az önálló orvosi tevékenységekről a 2000. évi II. törvény rendelkezik. 
Eszerint önálló orvosi tevékenység a területi ellátási kötelezettség körében a fogorvos által nyújtott 
egészségügyi ellátás. 
A törvény alapján praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott önálló 
orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélybe foglalt jog, amely alapján önálló orvosi 
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. A praxisjog 
személyhez kötött vagyoni értékű jog, ami elidegeníthető, de csak olyan orvos részére, aki nem 
rendelkezik praxisjoggal, de megfelel a megszerzéshez szükséges feltételeknek. 
Az orvos önálló orvosi tevékenységet csak személyesen folytathat az önkormányzat által 
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A 
praxisengedély kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, 
amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására 
jogosult. 
A praxisjoggal rendelkező orvosnak a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az adott 
praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak be kell jelentenie, egyben a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvos személyét is meg kell jelölnie. 
Amennyiben az önkormányzat elfogadja a működtető orvos bejelentését, és az általa megjelölt 
orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről előszerződést kell kötni. 
Amennyiben nem kívánja megkötni a feladat ellátási szerződést, erről nyilatkozatot ad. 
A praxisengedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat és az átvevő orvos 
közötti előszerződést. 
 
Annak érdekében, hogy a két körzet zökkenőmentes átadása-átvétele minél gyorsabban és 
zökkenőmentesen megvalósuljon, egyeztettünk az érdekelt felekkel és a Salgótarjáni Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály illetékesével.  
Ennek alapján, feltételezve a praxisjog megszerzését, a feladat-ellátási szerződés tervezetét is 
beterjesztjük elfogadásra. 
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Határozati javaslat:  
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy - a dr. Bolyky Melinda által megjelölt - a praxisjogot 
megszerezni kívánó dr. Karimi Mohammad (sz: Lamerd (Irán) 1990. 09. 23., an: Arkan 
Fatemeh, állampolgársága: iráni, iráni adóazonosító jele: 8451903738  orvosi nyilvántartási 
száma-pecsétszám: 81737, lakcíme: 4032 Debrecen, Mikszáth út 13. 1/4) és a vele 
előszerződéses jogviszonyban álló, Farkas Enikő ügyvezető által képviselt Galaxy-Dent 
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (3519 Miskolc, Nagyszentbenedek dűlő 61937/1. adószám: 
25451513-1-05) - területi ellátási kötelezettséggel - feladat-ellátási szerződést kíván kötni. 
 

2. A Képviselő-testület megköti a határozat 1. számú mellékletét képező előszerződést.  
 

3. Amennyiben dr. Karimi Mohammad megszerzi a praxisjogot, a Képviselő-testület a 3. 
számú mellékletben szereplő feladat-ellátási szerződést megköti az abban szereplő 
szolgáltatóval. 
 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy - a dr. Kövesi László által megjelölt - a praxisjogot 
megszerezni kívánó dr. Rastgoo Parsa (sz: Teherán (Irán) 1993. 07. 11., an: Khajeh 
Raziyeh, állampolgársága: iráni, iráni adóazonosító jele: 8462123208  orvosi nyilvántartási 
száma-pecsétszám: 81746, lakcíme: 4032 Debrecen, Hatvani István u. 25/b.mfsz. 1.) - területi 
ellátási kötelezettséggel - feladat-ellátási szerződést kíván kötni. 
 

5. A Képviselő-testület megköti a határozat 2. számú mellékletét képező előszerződést.  
 

6. Amennyiben dr. Rastgoo Parsa megszerzi a praxisjogot, a Képviselő-testület a 4. számú 
mellékletben szereplő feladat-ellátási szerződést megköti az abban szereplő szolgáltatóval. 

 
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a határozat mellékleteit képező két 

előszerződés és két feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szerződésekben szereplő határidő szerint 
 
 
 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 
         jegyző 
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1. számú melléklet 
ELŐSZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat  (székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
alatt, adószáma: 15735313-2-12 képviseli: Dömsödi Gábor polgármester) – a továbbiakban: 
Önkormányzat,  
 
másrészről dr. Karimi Mohammad (sz: Lamerd (Irán) 1990. 09. 23., an: Arkan Fatemeh, 
állampolgársága: iráni, iráni adóazonosító jele: 8451903738  orvosi nyilvántartási száma-pecsétszám: 
81737, lakcíme: 4032 Debrecen, Mikszáth út 13. 1/4) – a továbbiakban egészségügyi szolgáltató 
 
 – között alulírott időben az alábbi feltételekkel: 

 
1. Az előszerződés tárgya a 3060 Pásztó, Fő út 86. szám alatt 2. számú fogorvosi körzetben 

területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatai 
ellátására vonatkozó, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § 
szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése. 

2. Szerződő felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.) 208. § alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben 
rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb jelen előszerződés 4. pontjában rögzített 
határidőig kötelesek megkötni. 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést 
kötnek a Praxis fogorvosi feladatainak ellátására, amennyiben egészségügyi szolgáltató a 
Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését, a praxisjog megvásárlását továbbá a 
működési engedélyeztetési eljárás megindítását igazolja.  

4. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3. pontban foglaltak teljesülése 
esetén legkésőbb 2017. április 14. napjáig köteles. 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás 
feltételeit. 

6. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha 
valamely fél a 4. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen 
előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél – választása szerint – a Ptk. 
208. § (3)-(4) bekezdései szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.  

7. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 208. § (5) 
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya 
esetén. 

8. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2017. április 14. napjáig hatályos, de az előszerződés 
megszűnik, ha a szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 

A jelen szerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

 
Pásztó, 2017. …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
 
 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
Pásztó Városi Önkormányzat képviseletében 

Dömsödi Gábor 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
dr. Karimi Mohammad 

szolgáltató 
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polgármester 
 
Ellenjegyezte: …..…..…..…..…..…..…..…..… 

2. számú melléklet 
ELŐSZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat  (székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
alatt, adószáma: 15735313-2-12 képviseli: Dömsödi Gábor polgármester) – a továbbiakban: 
Önkormányzat,  
 
másrészről dr. Rastgoo Parsa (sz: Teherán (Irán) 1993. 07. 11., an: Khajeh Raziyeh, 
állampolgársága: iráni, iráni adóazonosító jele: 8462123208  orvosi nyilvántartási száma-pecsétszám: 
81746, lakcíme: 4032 Debrecen, Hatvani István u. 25/b.mfsz. 1.) – a továbbiakban egészségügyi 
szolgáltató 
 
 – között alulírott időben az alábbi feltételekkel: 

 
1. Az előszerződés tárgya a 3060 Pásztó, Fő út 86. szám alatt 1. számú fogorvosi körzetben 

területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatai 
ellátására vonatkozó, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. 
§ szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése. 

2. Szerződő felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.) 208. § alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben 
rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb jelen előszerződés 4. pontjában rögzített 
határidőig kötelesek megkötni. 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést 
kötnek a Praxis fogorvosi feladatainak ellátására, amennyiben egészségügyi szolgáltató a 
Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését, a praxisjog megvásárlását továbbá a 
működési engedélyeztetési eljárás megindítását igazolja.  

4. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3. pontban foglaltak teljesülése 
esetén legkésőbb 2017. április 14. napjáig köteles. 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás 
feltételeit. 

6. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha 
valamely fél a 4. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen 
előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél – választása szerint – a Ptk. 
208. § (3)-(4) bekezdései szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.  

7. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 208. § (5) 
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya 
esetén. 

8. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2017. április 14. napjáig hatályos, de az előszerződés 
megszűnik, ha a szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 

A jelen szerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

 
Pásztó, 2017. …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
 
 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
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Pásztó Városi Önkormányzat képviseletében 
Dömsödi Gábor 

polgármester 

dr. Rastgoo Parsa 
szolgáltató 

 
Ellenjegyezte: …..…..…..…..…..…..…..…..… 

3. számú melléklet 
 

Feladat-ellátási szerződés 
 
mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35., adószám: 
15735313-2-12) – mint meghízó (képviseli Dömsödi Gábor polgármester) továbbiakban Megbízó,  
 
másrészről dr. Karimi Mohammad (sz: Lamerd (Irán) 1990. 09. 23., an: Arkan Fatemeh, 4032 : 
4032 Debrecen, Mikszáth út 13. 1/4 szám alatti lakos, bélyegzőszám: 81737) mint praxisjog 
jogosultja, praxistulajdonos, a Galaxy-Dent Kft. (adószám: 25451513-1-05) alkalmazásában álló 
fogorvos – mint Megbízott (továbbiakban Megbízott) között  
a pásztói 2. számú vegyes fogászati körzet ellátására, a 2000. évi II. törvény 2/B. §-ban foglalt 
követelményeknek megfelelően a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

1. Megbízó megbízza, Megbízott pedig vállalja, hogy 2017. május 1. napjától a háziorvosi, házi 
fogorvosi és fogorvosi tevékenyégről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek 
megfelelően folyamatos területi ellátási kötelezettséget vállalva, az 1. számú mellékletben 
nevesített fogorvosi körzet lakosaira kiterjedően szolgáltatja a fogorvosi tevékenységet.  
 

2. Megbízott vállalja, hogy társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, valamint ennek 
végrehajtásáról szóló 195/1997.(XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott lakosok része az ott 
előírt ellátást megfelelően biztosítja.  
 

3. Megbízott vállalja, hogy hetente 30 óra betegrendelést tart délelőtti és délutáni megosztásban 
az alábbiak szerint:    
     Hétfő:   13.00 – 19.00 

Kedd:      9.00 – 15.00 
Szerda:  12.00 – 18.00 
Csütörtök:    9.00 – 15.00 
Péntek:    9.00 – 15.00 (Iskolafogászat) 
 

A heti rendelési idő magába foglalja a hét egy napján végzett iskolafogászati rendelést is.  
 

4.  A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a szolgáltatás finanszírozási szerződését 
közvetlenül Megbízott szolgáltató, a Galaxy-Dent Kft köti meg. A finanszírozási összeget 
közvetlenül a Galaxy-Dent Kft. kapja. A megállapodáshoz szükséges adatokat az 
Önkormányzat és a Megbízott szolgáltatja.  
 

5. Megbízott feladatait a Galaxy-Dent Kft. által alkalmazott 1 fő asszisztens közreműködésével 
látja el.  
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6. A Galaxy-Dent Kft. az általa bérelt, Pásztó, Fő út 88. szám alatti fogorvosi rendelőt, kapcsolt 
helyiségeit és berendezéseit – a szerződés érvényességéig – Megbízott rendelkezésére 
bocsátja.  
 

7. Megbízott az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet előírásai alapján a fogorvosi 
rendelő alap (minimum) felszerelését saját erőből biztosítja.  
 

8. Az orvosi rendelő alapfelszerelésének szükség szerinti folyamatos felújítását, karbantartását 
és cseréjét a Megbízott végzi.  
 

9. Megbízott a fogorvosi tevékenységet személyesen köteles ellátni (helyettesítés eseteit kivéve) 
 

10. Az orvosi rendelő és kiegészítő helyiségeinek fenntartási költségei (fűtés, villamos energia, 
víz, csatorna és kommunális szilárd hulladék, veszélyes hulladék szállítási díja) a Megbízottat 
terhelik.  
 

11. A rendelő telefonköltségét a Megbízott egyenlíti ki.  
 

12. Megbízott vállalja, hogy az Önkormányzat által megállapított települési adót fizeti.  
 

13. Megbízott a felelősségbiztosítást az orvos és alkalmazottja részére megköti, és díját 
folyamatosan fizeti.  
 

14. Távollét esetén a helyettesítő orvos és asszisztens személyéről és annak díjazásáról a 
Megbízott gondoskodik.  
 

15. Tartós helyettesítés esetén a praxis fix összegű finanszírozásának (működési költségének) 
időarányos része is megilleti a helyettesítő praxist a helyettesített terhére.  
 

16. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. A szerződés felmondására mindkét fél hat 
hónapos felmondási idő betartásával jogosult.  
 

17. Jelen szerződést a felek 6 hónapos határidővel felmondhatják, ha a szerződésben foglalt 
kötelezettségeiket megszegik és azt a felszólítást követő 15 napon belül sem teljesítik, 
valamint ha a Megbízott megszegi a szakmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.  
 

18. A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondja,  
a) ha a megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat,  

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

19. A szerződés módosítását bármelyik fél – alapos indokok közlésével – írásban 
kezdeményezheti. A felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítására irányuló 
kezdeményezés ügyében az egyeztetést 30 napon belül lefolytatják és további 15 napon belül 
elbírálják.  
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20. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. 
 

21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Egészségügyi és 
Egészségbiztosítási jogszabályok rendelkezései irányadóak.  
 

22. A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseket bírósági 
peren kívül egyeztetik. Amennyiben a felek vitás kérdésekben megegyezni nem tudnak, úgy 
jogvitáik tekintetében a Pásztói Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.  
 

23. Jelen szerződés a felek 2017. május 1. napján lép hatályba és csak mellékleteivel együtt 
érvényes.  
 

Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírták.  
 

1. számú melléklet dr. Karimi Mohammad fogszakorvos területi ellátási kötelezettsége 
 
Pásztó, 2017…. 
 
 
 Dömsödi Gábor     ………………….. 
    Megbízó      dr. Karimi Mohammad 
Pásztó Város Polgármestere      Megbízott szolgáltató 
            Galaxy-Dent Kft.  
 
 
Ellenjegyezte:  
 
 
Dr. Gajdics Gábor  
        jegyző 
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feladat-ellátási szerződés 1. számú melléklet 
 

Pásztói 2. számú fogorvosi körzet 
 
 
Dr. dr. Karimi Mohammad fogszakorvos területi ellátási kötelezettsége kiterjed: 
 

 
 
PÁSZTÓ 
 
Alkotmány út Csalogány u. 
Bercsényi u. Harmat u. 
Csenteri u. Hegyalja u. 
Dobó u. Kékesi út 
Kosik tanya Körtélyes u. 
Vár u. Mező Imre u. 
Vár ház Napfény u. 
Vidróczki u. Óvár u. 
Zsilló dűlő Sólyom u. 
 Tóthegyes u.  
 
MÁTRASZŐLŐS  
 
 
TAR közigazgatási területe 
 
 
Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás 
 
Mikszáth Kálmán Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 

Tar Általános Iskola 

Tar Óvoda 
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4. számú melléklet 
 

Feladat-ellátási szerződés 
 
mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35., adószám: 
15735313-2-12) – mint meghízó (képviseli Dömsödi Gábor polgármester) továbbiakban Megbízó,  
 
másrészről dr. Rastgoo Parsa (sz: Teherán (Irán) 1993. 07. 11., an: Khajeh Raziyeh, 4032 Debrecen, 
Hatvani István u. 25/b. mfsz. 1. szám alatti lakos, bélyegzőszám: 81746) mint praxisjog jogosultja, 
praxistulajdonos, a Galaxy-Dent Kft. (adószám: 25451513-1-05) alkalmazásában álló fogorvos – 
mint Megbízott (továbbiakban Megbízott) között  
a pásztói 1. számú vegyes fogászati körzet ellátására, a 2000. évi II. törvény 2/B. §-ban foglalt 
követelményeknek megfelelően a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

1. Megbízó megbízza, Megbízott pedig vállalja, hogy 2017. május 1. napjától a háziorvosi, házi 
fogorvosi és fogorvosi tevékenyégről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek 
megfelelően folyamatos területi ellátási kötelezettséget vállalva, az 1. számú mellékletben 
nevesített fogorvosi körzet lakosaira kiterjedően szolgáltatja a fogorvosi tevékenységet.  
 

2. Megbízott vállalja, hogy társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, valamint ennek 
végrehajtásáról szóló 195/1997.(XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott lakosok része az ott 
előírt ellátást megfelelően biztosítja.  
 

3. Megbízott vállalja, hogy hetente 30 óra betegrendelést tart délelőtti és délutáni megosztásban 
az alábbiak szerint:   
     Hétfő:   13.00 – 19.00 

Kedd:      9.00 – 15.00 
Szerda:  12.00 – 18.00 
Csütörtök:    9.00 – 15.00 
Péntek:    9.00 – 15.00 (Iskolafogászat) 
 

A heti rendelési idő magába foglalja a hét egy napján végzett iskolafogászati rendelést is.  
 

4.  A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a szolgáltatás finanszírozási szerződését 
közvetlenül Megbízott szolgáltató, a Galaxy-Dent Kft köti meg. A finanszírozási összeget 
közvetlenül a Galaxy-Dent Kft. kapja. A megállapodáshoz szükséges adatokat az 
Önkormányzat és a Megbízott szolgáltatja.  
 

5. Megbízott feladatait a Galaxy-Dent Kft. által alkalmazott 1 fő asszisztens közreműködésével 
látja el.  
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6. A Galaxy-Dent Kft. az általa bérelt, Pásztó, Fő út 88. szám alatti fogorvosi rendelőt, kapcsolt 
helyiségeit és berendezéseit – a szerződés érvényességéig – Megbízott rendelkezésére 
bocsátja.  
 

7. Megbízott az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet előírásai alapján a fogorvosi 
rendelő alap (minimum) felszerelését saját erőből biztosítja.  
 

8. Az orvosi rendelő alapfelszerelésének szükség szerinti folyamatos felújítását, karbantartását 
és cseréjét a Megbízott végzi.  
 

9. Megbízott a fogorvosi tevékenységet személyesen köteles ellátni (helyettesítés eseteit kivéve) 
 

10. Az orvosi rendelő és kiegészítő helyiségeinek fenntartási költségei (fűtés, villamos energia, 
víz, csatorna és kommunális szilárd hulladék, veszélyes hulladék szállítási díja) a Megbízottat 
terhelik.  
 

11. A rendelő telefonköltségét a Megbízott egyenlíti ki.  
 

12. Megbízott vállalja, hogy az Önkormányzat által megállapított települési adót fizeti.  
 

13. Megbízott a felelősségbiztosítást az orvos és alkalmazottja részére megköti, és díját 
folyamatosan fizeti.  
 

14. Távollét esetén a helyettesítő orvos és asszisztens személyéről és annak díjazásáról a 
Megbízott gondoskodik.  
 

15. Tartós helyettesítés esetén a praxis fix összegű finanszírozásának (működési költségének) 
időarányos része is megilleti a helyettesítő praxist a helyettesített terhére.  
 

16. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. A szerződés felmondására mindkét fél hat 
hónapos felmondási idő betartásával jogosult.  
 

17. Jelen szerződést a felek 6 hónapos határidővel felmondhatják, ha a szerződésben foglalt 
kötelezettségeiket megszegik és azt a felszólítást követő 15 napon belül sem teljesítik, 
valamint ha a Megbízott megszegi a szakmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.  
 

18. A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondja,  
c) ha a megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 
foglalt működésre vonatkozó előírásokat,  

d) a megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 
 

19. A szerződés módosítását bármelyik fél – alapos indokok közlésével – írásban 
kezdeményezheti. A felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítására irányuló 
kezdeményezés ügyében az egyeztetést 30 napon belül lefolytatják és további 15 napon belül 
elbírálják.  
 

11 
 



20. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, megbízottat ért kár esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. 
 
 

21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Egészségügyi és 
Egészségbiztosítási jogszabályok rendelkezései irányadóak.  
 

22. A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseket bírósági 
peren kívül egyeztetik. Amennyiben a felek vitás kérdésekben megegyezni nem tudnak, úgy 
jogvitáik tekintetében a Pásztói Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.  
 

23. Jelen szerződés a felek 2017. május 1. napján lép hatályba és csak mellékleteivel együtt 
érvényes.  
 

Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírták.  
 

1. számú melléklet dr. Rastgoo Parsa fogszakorvos területi ellátási kötelezettsége 
 
Pásztó, 2017…. 
 
 
 Dömsödi Gábor     ………………….. 
    Megbízó      dr. Rastgoo Parsa 
Pásztó Város Polgármestere     Megbízott szolgáltató 
           Galaxy-Dent Kft.  
 
 
Ellenjegyezte:  
 
 
Dr. Gajdics Gábor  
        jegyző 
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feladatellátási szerződés 1. számú melléklete 
 

Pásztói 1. számú fogorvosi körzet 
 

 
Dr. Rastgoo Parsa fogszakorvos területi ellátási kötelezettsége kiterjed: 
 
 
PÁSZTÓ 
 
 
Akácfa u. Hunyadi u. Margit u. 
Arany János u. Ibolya u. Múzeum tér 

Árpád u. Iskola köz Nagymező u. páratlan 1-11-ig 
                      páros 2-32-ig 

Baross Gábor u. Jókai u. Park u. 
Berák köz Kazinczy u. Semmelweis u. 
Csillag tér páros 2-24-ig Kinizsi u. Sport u. 
Deák Ferenc u. Kis u. Széchenyi u. 
Dózsa György u. Kossuth Lajos u. Szegfű u. 
Fenyő u. Kölcsey u. Szent Imre tér 
Fő út páros 2-80-ig  Kör u. Vasút u. 
Gárdonyi u. Kövicses u. Viola u. 
Géza fejedelem u. Liget u. Zrínyi köz 
Hajós Alfréd u. Major u. 68-as vasúti őrház 
Hársfa u. Malom köz  

 
MÁTRASZŐLŐS  
 
 

SZURDOKPÜSPÖKI 
 
Ady Endre u. Dobó u. Ifjúság u. Kölcsey Ferenc u. 
Arany János u. Dózsa György u. József Attila u. Kúria u. 
Akácfa u. Erdőalja Kaszás u. Malom sor 
Árpád út Gárdonyi u. Kaszás tér Mátrai Imre u. 
Béke tanya Gyöngyösi út Kápolna sor  
Béke u. Hársfa u. Kinizsi u.  
Csokonai u. Hunyadi János u. Kossuth Lajos u.  
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Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pitypang Tagóvoda 

Mátraszőlősi Óvoda 

Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Gárdonyi Géza Tagintézmény 
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