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Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 7/2017. (I. 26.) határozatával 

jóváhagyta a fogászati alapellátási feladatok átvállalásáról, a feladat ellátás közös körzete 

székhelyeinek meghatározásáról szóló megállapodást, melyet az érintett települési 

önkormányzatok képviselő-testületeinek is el kell fogadnia annak érdekében, hogy az aláírt 

megállapodások alapján az egységes egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati 

rendelet tervezetet Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlése elé terjeszthesse a Veszprém 

MJV Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodája.  

A  megállapodás tervezete jelen előterjesztés részét képező határozati javaslat melléklete.  

Az átvállalt fogorvosi alapellátási feladatokat a feladat-átvevő a mindenkori szakmai 

jogszabályokban és a szolgáltatásokra kiadott működési engedélyben meghatározottak, valamint 

a vállalkozó fogorvosok területi ellátási kötelezettsége mellett, a Veszprémi Bölcsődei és 

Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménye közreműködésével biztosítja. Feladat-átvevő 

Veszprém lakossága 14 területi ellátási kötelezettségű fogorvosi körzetéből, Veszprémfajsz 

Község ellátási területre is kiterjedően, a 5. körzetben, mint közös fogászati körzetben 

gondoskodik a települések lakosságának fogorvosi alapellátásáról. A közös körzet székhelye: 

8200 Veszprém, Kiskőrösi utca 22. sz.  

Megjegyzendő, fentiekkel összefüggésben a megállapodás aláírását követően az egészségügyi 

alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, a 

képviselő-testület által történő módosítására is sor kerül. 

 

Indítványozom a fogászati alapellátási feladatok átvállalásáról, a feladat ellátás közös körzete 

székhelyeinek meghatározását tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról szóló határozati 

javaslat elfogadását.  

 

Veszprémfajsz, 2017. január 27. 

 

 

                                                                                    Fertig József 

                                                                                     polgármester 
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Határozati javaslat:  

…./2017. (II. 1.) számú határozat:  

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a fogászati 

alapellátási feladatok átvállalásáról az ellátás közös körzete székhelyeinek meghatározásáról 

szóló megállapodás jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztést.  

A képviselő-testület Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint feladat-átvevő és 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata, mint feladat-átadó közötti, a fogászati alapellátási 

feladatok átvállalásáról az ellátás közös körzete székhelyeinek meghatározásáról szóló 

megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a  megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 3. 

Felelős: Fertig József polgármester 
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Melléklet Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …../2017. (II. 1.) 

számú határozatához 

MEGÁLLAPODÁS 

a fogászati alapellátási feladatok átvállalásáról az ellátás közös körzete 

székhelyeinek meghatározásáról 

amely létrejött  

- egyrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros 
tér 9. adószám: 15734202-2-19, bankszámlaszám: 11748007-15430001, képviseli: 
Porga Gyula polgármester) mint a feladatot átvevő, (a továbbiakban: feladat – 
átvevő), 

- másrészről Veszprémfajsz Község Önkormányzat (8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57. 
sz., adószáma:15431260-1-19 bankszámlaszám:73200086-11259112-00000000, 
képviseli: Fertig József polgármester) mint feladatot átadó (a továbbiakban: feladat – 
átadó) 

     (a továbbiakban együtt: Felek) 

között alulírott helyen és időben az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény, valamint az átadásra kerülő egészségügyi alapellátási  feladatellátást szabályozó 

egyéb egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályi rendelkezések alapján, az alábbi 

feltételekkel: 

1. Felek kölcsönös egyetértése alapján a jelen megállapodás a fogorvosi alapellátási 
feladatok átadására, átvállalására, a lakosságaik részére nyújtott szolgáltatás, közös 
körzetben történő biztosítására jön létre. 

  

1. Feladatot-átadó hozzájárul ahhoz, hogy a feladatot-átvevő, illetve a közös körzetek – 
feladat-átvevővel feladat-ellátási szerződést kötő - vállalkozó működtetője az 
Egészségügyi Alap kezelőjével közvetlenül kötött finanszírozási szerződés alapján vegye 
igénybe az átvett feladatokra a jogszabályban meghatározott mértékű, a lakosság 
arányában igényelhető finanszírozást. 
 

2. Felek kölcsönösen elfogadják, hogy az átvállalt fogorvosi alapellátási feladatokat a 
feladat-átvevő a mindenkori szakmai jogszabályokban és a szolgáltatásokra kiadott 
működési engedélyben meghatározottak, valamint a vállalkozó fogorvosok területi 
ellátási kötelezettsége mellett, a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási 
Integrált Intézménye közreműködésével biztosítja. Feladat-átvevő Veszprém lakossága 
14 területi ellátási kötelezettségű fogorvosi körzetéből, Veszprémfajsz Község ellátási 
területre is kiterjedően, a 5. körzetben, mint közös fogászati körzetben gondoskodik a 
települések lakosságának fogorvosi alapellátásáról. A közös körzet székhelye: 8200 
Veszprém, Kiskőrösi utca 22. sz.  
 

3. Feladat-átadó vállalja, hogy a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében - a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásával nem fedezett -, a feladat-
átvevő által meghatározott működési kiadásokhoz, a mindenkori népesség-nyilvántartás 
hivatalos adata szerinti lakossági létszáma arányában, 170 Ft/fő/év összeggel hozzájárul. 
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A hozzájárulást Feladat-átadó a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási 
Integrált Intézménye költségvetési számlájára, negyedévenkénti átutalással teljesíti. 
 

4. Feladat-átvevő vállalja, hogy a fogorvosi alapellátás szolgáltatási feltételeiben tervezett 
változásokat a feladat-átadóval előzetesen egyezteti. 
 

5. Felek elfogadják, hogy a jelen megállapodás - bármely fél írásbeli kezdeményezése 
alapján -, 3 hónap felmondási idővel, a tárgyév végével szűntethető meg. 
 

6. Felek a vitás ügyeik - eredménytelen előzetes egyeztetését követő - rendezésére a 
Veszprémi Járásbíróság illetékességét határozzák meg.  
 

7. Jelen megállapodás az aláírás napjától határozatlan időre jön létre. Jelen megállapodás 
hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a Felek között 1997. január 27. napján 
létrejött feladat átadási/átvállalási szerződés.  
 

8. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az egészségügyi 
és társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

Felek jelen megállapodást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írják alá. 

Záradék: 

Jelen megállapodást a megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületi az alábbi 

döntésekkel hagyták jóvá: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 7/2017. (I.26.) határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2017. (….) határozatával. 

Veszprém, 2017. ………………….. … 

 

Porga Gyula Fertig József 

polgármester 

Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzat képviseletében 

polgármester 

Veszprémfajsz Község 

Önkormányzat képviseletében 

feladat-átvevő feladat-átadó 

 

 


