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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testii|et e számár a

Tisztelt Képviselő-testüIet!

Az egészségügyľől szóló torvényben foglaltak szerint a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás köľében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról. onkoľmányzatunkközigazgatási terüle-
tén 16 felnőtt és 2 ifiúsági fogászati körzetben |átta e| a fogorvosi alapellátási feladatokat a Központi
StomatológiaiIntézet az 1999'júniusában kötott szerződés a|apjźln, mely 2010. évben határozat|an
időre lett a módosítva.

A szeľződéses összeg 2004' év óta éves szinten l8,000e Ft.

A Központi StomatológiaiIntézet a fogorvi a|ape||źúźst a 1088 Budapest, Szentkirályi u.40. szám
a|att ta|á|ható rendelőintézetben |átta e|. Az elmúlt évben a beszámolójuk alapján 25095 fő felnőtt,
6511 fő gyermek és 4||7 fó i{risági, 2013' évjanuár-február hónapjában6398 fő felnőtt, I2|5 fő
gyermek, 8l4 fő ifiúsági korosztályba tartozó beteget részesítettek fogorvosi ellátásba.

A Kĺizponti StomatológiaiIntézet az egészségügyért felelős miniszter dĺjntése a|apján, mint önálló
költségvetési szeľv a Semmelweis Egyetembe beolvadással megszűnt2013. március 3l. napjával. A
Semmelweis Eryetemet - általános jogutódként - a Józsefuárosi onkormányzat és a Központi
Stomatológiai Intézet közötti szeľződéses jogviszonyból eredő jogok és kotelezettségek, mint jog-
utódot illetik és terhelik 2013. április 01. napjától
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2013. május 8. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat fogászati alapellátásľa vonatkoző szerződés felülvizs gálratára

A napirenđet nyí|tlzárt iilésen ke|I tfugyalni, a döntés elfogadásahoz egyszeľtÍ/pqiq6fuĘ
szav azattobb s é g s ziiks é ge s.
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiĺ letnek az e|őte1 e sztés me gtáľgy a|ás źt.
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A Központi StomatológiaiIntézette| kötött és jelenleg is hatályos szerződésben meghatározásrake-
rült a fogoľvosi alapellátás teľtileti ellátási kotelezettséggel 16 felnótt és 2 i{úsági kĺjľzetben történő
el|źttása, a szo|gźitatźts ellenértékeként ťrzetendó díj, a szerzodés idotartama, valamint az önkormány-
zat és apolgármesteri hivatal dolgozóinak és azok közeli hozztńartozőinak ellátása.

A Központi Stomatológai Intézet jogutódjaként megjelölt Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi
Kar Fogászati és Szájsebészeti oktató Intézetével létrejovő egészségügyi feladat-ellátási szerződés.
ben _ melynek rendelkezései a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségtigyi Intézetével
egyeztetésre kertilt - szabá|yozásra kerĺil tĺjbbek között a fogorvosi alapellátás területi ellátási kötele.
zettséggel 16 felnőtt ós 2 ifiúsági k<jrzctbcn törtónő cllótósa, az e||ŕłtís helyszíne, a rendolés és az
ügyelet ideje, a helyettesítés rendje, az egészségügyi feladat-ellátási szerződés időtarÍama, a ťlzeten-
dő díj méľtéke, a fogorvosi alapellátásban tartozó feladatok meghatátozása, a fenntartási, adatszol-
gtůtatási, beszámolási kötelezettség, a felmondás és megszűnés okai. Továbbá az önkormźtnyzati
intézmények dolgozóinak és azok közeli hozztúartozőinak ellátása.

Mindezek a|apján javaslom a Központi StomatológiaiIntézet jogutódjaként megnevezett Semmelwe-
is Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti oktatőIntézettę| afogászati a|ape||á-

tás, mint kötelező onkormányzati feladatellátás biztosítására a meglévő szerződés megszűntetését és

új szerződés elfogadását az e|oterjesztés mel|ékletében foglalt tartalommal.

A Képviselő-testület döntése aMagyarország helyi önkormányzatairól sző|ő f}Il. évi CLXXXIX.
töľvény 23. $ (5) bekezdés 9. pontja, valamint az egészségiigyrol sző|ő 1997 . évi CLIV' torvény I5f .

$ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kéremaza|ábbihatttrozati javaslatelfogadását.

Hatáłrozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1) a fogászati a|ape||źĺtás, mint kĺitelező önkormányzatj fe|ađat el|átása érdekében feladat.
ellátási szeruődést köt a Semmelweis orvostudomźtnyi Egyetemmel, mint a Központi
StomatológiaiIntézetjogutódjával - tartós kotelezettségvállalással, évente 18 millió Ft ösz-
szegben- az előterjesztés mellék|etét képező feladat-ellátási szerződésben foglalt taľtalom-
mal.

f) fe|hata|mazza apo|gźrmestert a határozat 1. pontjában meghatźlrozott dokumentum aláírásá-
ra.

Felelős:Polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2013. május 8.

2'pont esetében:2013. május 31.
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Dzj6csis Máté
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
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Dr' Mészár Erika
a|jegyző 20ĺJ ÁPR



i. számlJmelléklet

FELADAT.ELLÁTÁSI SZERZouÉs

amely létľejott egyrészrő| a

Budapest Főváros YIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat mint az egészségügyikoz-
szo|gtitatásľól gondo skodó szerv

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
aďőszám: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számjel: 1 57 3 57 I 5 -841 I _32I -0|
töľzskönyvi azonosító szám: 7 3 57 1 5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- 1 0213 9 49 -01 000006
továbbiakban mint. onkormánvzat

másrészľő1
név: Semmelweis Egyetem
székhely:.
ađőszán:
stati sztikai szźtmj e|:

tĺirzskcinyvi azonosító szám:
bankszámlaszám:...
képviseli:.
mint megb ízott, egészségtigyi szoIgá|tatő
továbbiakban mint Szolgáltatĺó

szerzodó felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel :

Preambulum

Felek rögzítik, hogy 1999. június 2. napjźn a Budapest Fővaľos VIII. keľiileti onkoľmányzat
a Fővĺĺrosi onkormanyzat Kozponti Stomatológiai Iĺtézette| szęrződést kötött az onkoľ-
mányzat kozígazgatási teľtiletén élő lakosság fogászatí e|Iátására _ ügyeleti ellátást is bele-
értve _ vonatkozóan. Felek a szerzőďést több alkalomma| - 2004.,2005.,2007.,2009. év _
módosítottak. A szerződés legutolsó módosítása alkalmával 2010.június 01. napjátó|hatźr
rozatlaĺidejűvé vált.

Az egészségügyéľt felelős miniszter döntése szerint a Központi Stomatológíai Intézet, mint
ĺjnálló kĺlltségvetési szerv 2013. április 1. napjával a Semmelweis Egyetembe tĺiľténő beol-
vadással megszúnt.

Az e|őzőekben hivatkozott Felek között fennálló szerzőđésesjogviszonyból eľedőjogok és
kĺjtelezettségek a jogutódot illetik és terhelik 2013. április 1-jétől.

Fentiekľe tekintettel Felek az alabbi feladat-ellátási szerződést kötik, meIy szerzőđés Felęk
által történő a|áírásnapjátő|azl999.június 02.napjánmegkötött szerzőđés, valamint annak
minden módosítása megszrĺnik.

1. Aszerződés tárgya

1.1. onkormźnyzat a szerzodés a|áfuźsának napjátőI hatźrozatlan időtaĺamta megbízza
Szolgá|tatőt, hogy a Budapest Főváľos VIII. keľületkozigazgatási teľületén lakó- vagy
tartőzkođási hellyel rendelkező személyek esetében az onkormtnyzat mindenkor hatá-
lyos fogorvosi körzeteket szabá|yozó ĺjnkorrnányzati rendeletében meghatározotÍ 16



felnőtt és 2 ifiúsági ktjrzetben teľületi ellátási kötelezettségge| végzendő fogorvosi alap.
ellátási feladatainak teljes ktiľű e||átásával és az igyelet biĺosításáva|, amit SzolgáItatő
a 1088 Budapest, Szentkirályi u.40. számaIattíFogászati és Szájsebészeti oktató Inté-
zetében, azintézet rendjének betartásával elvállal. Felek rogzitlk, hogy a Szolgá|tatő a
felađate\Iátással áwállalja az onkormányzattő| a Magyaľoľszág helyi önkormányzatairőI
szőIő f0I1. évi CLXXXIX. töľvény 23. $ (5) bekezdés 9. pontja, valamint az egészség-
ügyľől szőIő 1997. évi CLIV. törvény 152. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti terĹileti
egészségĺigyi alapellátási kötelezettség korébe tartoző fogorvosi elIátását (a továbbiak-
ban: fo gorvosi alapellátás).

2. Felek jogai és ktitelezettségei

2.I, Szo|gáItatő a fogorvosi alapellátást az egészségýgyľől szóló 1997 . évi CLN. tclrvény, a
háziorvosi, hźzí gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szőIő 412000. (II. 25.)
EüM rendelet előírásai , az egyéb kiilĺjn jogszabá|yokban, valamint a jelen szeľződésben
foglaltak szeľint ktjteles ellátni.

f .2 Szo|gáItatő a fogorvosi alapellátás körében az alábbi feladatokat |átja e|:

- a fog- és szájbetegek gyógyító- megelőzo alapellátása,
- a fog- és szájbetegek alapellátás köľébe tartozővizsgá|ata, kezelése és gondozása,
- a fogászati szlxővizsgálatok végzése,
- a góckutatás,
- a terhesekfogászati gondozása és
- a sürgősségi ellátás.

Szolgáltató köteles folyamatos (24 őras) ügyeleti ellátást biztosítani'

2.3 Szo|gáltató kĺiteles a rendelés idejéľől, helyéről, fogorvosokľól és minden egyéb közéľ-
dekű informźrciőrő| az onkoľmźnyzatot íľásban, és kifĹiggesztés Íĺtjtn a lakosságot tájé-
końatni.

2.4 Szętződő felek rogzítik, hogy a Szolgáltató, illetve képviselője je|en szerződés szerinti
feladatokĺa akotelęző egészségbiztosítás e||źtásairő| szőIő 1997. évi LXXXIII. tĺirvény
végrehajtásátő| szőIo 2I8l|997. (KI.1.) Korm. rendelet alapján kcizvetlenül kĺit finan-
szír ozásí szer zo ďést az or szágos E gé szs é gbiĺo sítás i P énńáru aI.

f.5 Szolgźůtató köteles az egészségtigyi szoIgá|tatás gyakorlásĺának általános feltételęiről,
valamint a mfüödési engedélyezési eIjźtrásról szóló 9612003. (V[.15.) Korm. rendelet-
ben foglaltaknak megfelelően műk<jdési engedélý beszerezní. sztikség esetén - az on-
kormányzattájékoztatásamellett-annakmódosításátkezdeményezni.

Szo|gá|tatást nyújtó szewezetben önálló fogoľvosi tevékenységetkiztlrő|ag pľaxisjoggal
rendęlkező tag, illetve a|kalmazott|áthat el. A pľaxisjog jogosu|tja - a helyettesítés ki-
vételével_ csak egy fogoľvosi körzetbenvégezhet önálló orvosi tevékenységet.

2.6 Szo|gáltató gondoskodik a feladatellźúáshoz sztikséges targyí és személyi feltételek biz-
tosításaľól, valamint az oktatő intézet karbantartását, źll|agmegővásźÍ., takarítását saját
költségére v é geńeti eI,

SzolgáItatő vá||alja, hogy a külĺjn jogszabályban meghatározott szakmai minimumfelté-
telek korébe tartozó tátgyi feltételeket, gép- mtĺszerparkot és beľendezéseket, valamint a
kultuľált betegfogadásta szolgtió beľendezési taľgyakatbiztosítja, működőképes rendel-
kezésre állásukľól - karbantaľtásukĺól, javíttatásukĺól, pótlásukĺól - gondoskodik.

2,7 Szo|gáltató feladatait az áIta|a a|ka|mazott megfelelő végzettséggel/szakképesítéssel
rendelkezők kĺjzľemúkĺjdésével |átja e| (a továbbiakban: a|kalmazottak). Szolgáltató kö-
teles gondoskodni felnőtt fogorvosainak és a fogorvosi kĺjľzet működtetése keretében
foglalkoztatott egyéb munkatársainak feladatai ęIlátásához szükséges és a hatályos jog-
szabá|yokban e|őírt oktatásáról, továbbképzéséro|, továbbá köteles gondoskodni arról is,
hogy foglalkoztatott munkatáľsai a jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel ren-
de|kezzenek. Il l etményiiket é s annak j árul ékait S zo|gtitatő b i zto s ítj a.
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2,8. SzolgáItató kĺjteles az a\kalmazottakhelyettesítését megszewezĺi és biztosítani, a lakos-
ság folyamatos, zavartalan fogorvosi alapellátásának érđekében. Helyettesítését csak az
engedélyében szereplő orvos vagy eÍTe afeladatra kültjn működési engedéllyel ľendel-
kező orvos láthatja ę1, aki a fogorvosi feladatktjrľę előírt személyi feltételeknek megfe-
lel. Rendkíviili esetekben a helyettesítésró| az onkormanyzatot, valamint a ľendelőben
megfelelő helyen elhelyezett hirdetményerl az érintett lakosságot haladéktalanul értesĹ
teni sziikséges. Amennyiben a Szolgáltató fogorvosa helyettesítéséről megfelelően nem
gondoskodik és e tényről az onkormźnyzatot nem értęsíti, ebből a köriilményből kelet-
kezó károkért és jogkovetkezményekért kotlátozás nélkül felel, kivéve, ha bizoĺyítja,
hogy műkodési korén kívül á1ló e|háríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tęnni köte-
lezettségének.

2.9 SzoIgáltató koteles az onkormányzat felé minden év novembeľ 30. napjáig a tárgyévben
v égzett tevékenysé géről szakmai beszámolót készíteni.

2.10 Szo1gáItatő köteles a fogorvosi oktató intézetben a jogszabá|yok által előírt feladatokat
e szerzőďésben rĺigzítetteknek megfelelően ellátni és beteglájékoztatók kozzétételéľőI
gondoskodni.

2.II SzoIgá|tatő köteles a jelen szeľződésben részletesen meghatźlrozoĹt feladatainak eIIátá-

sával kapcsolatos, a teľÍiletileg illetékes Népegészségügyi Intézet és a KSH részére kül-
dĺitt jelentéseket elkészítení. Szolgáltató kötęles az áIta|akezelt adatbázíst megőrizni és

a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabźiyi renđelkezésekęt betartaĺi, vala-
mint kcjteles a jogszabályokban előírt nyilvántaľtásokat vezetni és adatvédelmi szabály-
zatot megalkotni, továbbá az onkormányzat tészére, jelen szeruődésben részlętesen
meghatźrozott feladatainak ellátásával kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogsza-

báIybanemütközőadatot,információtszolgäItatni.

2.I2 Szo\gá|tatő a keľületi egészségügyi alapeI|átás zavafta|an és folyamatos biztosítása ér-

dekében egyiittmfüoďík az ę feladatokban kĺjzĺemtĺködő más szolgáltatókkal és az on-
kormtnyzattal. A Szo1gá|tatő kötęles haladéktalanulíľásban értesítęni az onkormtnyza-
tot, ha a fogoľvosi kĺjrzet műkcjdtetése bármilyen módon és formában veszélybe keľĹil,

annak érdekében, hogy az onkoľmányzat megfe|elő időbęn és foľmában a szo|gtitatźst
továbbiakban biztosítani tudj a.

2.I3 SzolgáItatő kötelezettségetváila| arľa, hogy a jelen szerzőďéshatá|ya alatt _ költség, és

díj felszźmítás a né lkü| _ az a|ábbi többlets zo l gáltatást nýj tj a :

a Budapest Fővaros VIII. kerületJőzsefvárosi onkoľmźnyzatintézméĺyeinek dolgozói -

az intézmények listáját a kapcsolattaľtó bocsájtja rendelkezésre - és a dolgozók közeli
hozzźńartozói részéľe ingyenes szájüregi szrĺrést végez, és a társadalombiztosítás źital
támogatott tevékenységekben soronkívüliséget biĺosít. YäIIaIjatovábbá, hogy ugyane-
zen betegköľ részére a taľsadalombiztosítás által jelenleg nem támogatott és a jövőben

esetlegesen térítéskötelessé váló szo|gáItatások kĺirében 50%.os kedvezméný biztosít
az orvosi munkadíj vonatkozásában. A fogtechnikai termékek ártlra a kedvezmény nem
vonatkozik _ saját laboratórium hiĺányában.

2.14. onkormányzatváJ'Ia\ja, hogy a fogorvosi ktirzeteket szabá|yoző ĺinkoľmányzatirende-
let módosítása esetén a Szolgá|tatőval egyeńet, valamint a rendeletet mindig Szolgálta-
tó ľendelke zésér e bocsájtj a.

3. Díjazás, fizetési feltételek:

3. 1 . onkoľmanyzat kötele zettséget vá||al arra, hogy az I . pontban meghatározott feladatel-
látás biztositására _ az egészségbińosítási pélutźrí ťlnanszítozástól fliggetlenül - nap-

taľi évenként 18.000.000 Ft, azaztizenrlyolc-millió forint ďíjatťlzet Szolgáltató Észé-
re, a díjat, havonta 1.500.000 Ft összegenként utólag a szźtm|a benyújtását és annak

teljesítésigazolását kĺivetően, a tárgyhónapot kĺivető 15 napon belül Szolgáltató
......Bank-ná| vezetetr. ... szám'ű bankszámlájára
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atal. Az onkormanyzat részéről teljesítésigazo|ásrajogosult a Polgármesteĺi Hivatal
HumánszolgźitatásiLJgyosztá|yvezetője jogosult.

4. Felmondás, megszűnés okai:

4.I. Szeľzőđő felek a feladat-ellátási szęrzódést a másik fé|hez írásban iĺtézett felmondás-
sal, 6 havi felmondási idővelmegszüntethetik, mely felmondás kizárőIag a hónap utol-
só napjáľa szőIhat. A felmondási idő tartama a|att az egészségiigyi szo|gá|tató kcjteles
az e||tĺźst b izto s ítani.

4'2. Az onkormźnyzat a feladat-ellátási szerzodést _ indokolással azonnali hatállyal _
felmondhatj a az alźtbbi esetekben:
- ha Szolgá|tatő a feladat-elIátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 30 napos fel-

szólítási határidő leteltét kĺjvetően sem teljesíti vagy
- folytatólagosan megszegi a jogszabtiyban foglalt működésre vonatkozó előírásokat

vagy
- egészségiigyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elvęszti

vagy
- amennyiben a felmondás közlését megelózően, az aĺlrlak alapjául szo|gáIő körül-

mény kiküszöbĺjlésére a Szolgáltató tészéte írásban biztosított 30 napos határiďő
eredménýelenül letelik az alábbi esetękben:
a) területi ellátási kcjtelezettség megszegése esetén,
b) ha a Szolgá|tatő a jogszabá|yban foglalt személyi és táľgyi feltételeket taľtósan

nem teljesíti,
c) ha a Szolgá|tatő fogorvosai személyében _ pľaxisj og átruházásából, folýatásá-

ból, egyéb okból bekövetkezo _ váItozźts az adottk&zet lakossági e||átźsźńhát-
rányo san befolyásolj a,

d) ha aSzo|gáltató, illetve fogorvosa nem rendelkezik:
dl) érvényes működési engedéllyel,
đ2) érv érryes alkalmassági minősítéssel,
d3) éľvényes praxisjogra vonatkoző eĺgeďéllyel vagy önálló egészségtigyi te.

vékenysé g v é gzésér e vonatkozó j o gosultság át bźxmeIy okból elveszti.

- amennyiben a Szolgáltató ellen súlyos szakmai, ętikai vagy btintetőjogi eljaľás so-
rán jogeľős ę|marasztaló döntés született.

4.3 Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatjak.

5. Egyéb ľendelkezések:

5.1. Szolgáltató kötelezettségetvál|al, hogy ajelen szerződés ellátásával okozott káľért, va-
l amint kźfi ta|aÍ]ité.sáért fel e l ő s s é get vállal.

5.2. A pľaxisjog elidegenítéséľe a feladat-ellátźsi szerzőđés megszúnését követő 6 hónap
alattvan lehetőség.

5'3. Ha a közalkalmazoti jogviszonyban álló fogorvos közalkalmazotti jogviszonya meg-
szűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszĹĺnését követő 6 hónap alaÍt vaĺ
lehetőség.

5.4' A feladat-el|áttlsi szerzőđés megszűnésének, illetve akoza|ka|mazofríjogviszony meg-
szűnésének iđőpontjáró| az érintett települési önkormányzat értesíti az engeđé|yező
szeľvet.

5.5. Jelen szęrzódésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgaľi Torvényktinyv, valamint a
szerzóďésben rcgzített egészségügyet érintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell
irányadónak tękinteni.

5.6.Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kéľdéseiket elsősorban békés úton ľendezik.
Amennyiben eZ nem lehetséges' űgy apertárgy szerinti illetékes bítősághoz fordulnak.

5.7 . Ielen szerzőđés készült 5 oldalon, 6 egymással egyezo példányban.



5.8. A je|en szerződést - a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormźnyzatKép.
viselő-testületének , ...l20I3. (V.08.) számu hatźrozata alapján-, a felek elolvastak, ér-
te|meztek,ésmintakaľatukkalmindenbenmegegyezot jőváhagyőIagalź.írtźlk.

Önkormányzat
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jó.

zsefváľosi onkormányzat
képviseletében

Dľ. Kocsĺs Máté
polgáľmesteľ

Fedezet:. ....dátum: Budapest,zll3.

Pénztigyileg ellenj egyzem :

Paris Gyulané

pénzngyíugyosztá|yvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízásából

Dľ. Mészĺĺľ Eńka

a|jegyző

Szolgáltató
Semmelweis Egyetem

képviseletében:




