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Tisztelt Rákosmenti Erőforrás Bizottság!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
306/2014. (XI. 20.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az AGÓCS Fogászati Betéti Társasággal
(képviselő: Dr. Agócs Ildikó) felnőtt fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő
ellátására szerződést köt 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
179/2017. (VI. 22.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a megkötött szerződést 2017. július 1.
napjától módosítja.
Az egészségügyi vállalkozás képviselője, Dr. Agócs Ildikó 2019. október 3. napján kelt levelében
azzal a kéréssel fordult a Rákosmenti Erőforrás Bizottsághoz, hogy felnőtt fogorvosi
tevékenységét továbbra is vállalkozási formában a AGÓCS Fogászati Betéti Társaság keretein
belül kívánja folytatni. Kérelméhez csatolta hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy ügyét a
Rákosmenti Erőforrás Bizottság nyílt ülésen tárgyalja.
Dr. Agócs Ildikó fogorvos megismerte az előterjesztés, illetve a szerződéstervezet tartalmát,
nyilatkozott arról, hogy az abban foglaltakkal egyetért, és amennyiben a Rákosmenti Erőforrás
Bizottság annak megfelelő döntést hoz, a szerződést, mint a cég képviseletére jogosult képviselője
aláírja.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Rákosmenti Erőforrás
Bizottság elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás
Bizottsága Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 24/2019. (X. 22.) önkormányzati
rendelete 9.§ (8) bekezdéséhez rendelt 2. számú melléklet III./E/1. pontjában nyert felhatalmazás
alapján úgy dönt, hogy az AGÓCS Fogászati Betéti Társasággal (képviselő: Dr. Agócs Ildikó)
felnőtt fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásra megköti a jelen határozat
mellékletét képező szerződést 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő
időszakra.
2. A Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke útján felkéri a polgármestert, hogy az AGÓCS
Fogászati Betéti Társasággal a jelen határozat mellékletét képező szerződés megkötése érdekében
a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Szabó Tiborné bizottsági elnök
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére 10 nap
Budapest, 2019. november 13.
Szabó Tiborné s.k.
elnök
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Az előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet: 306/2014 (XI. 20.) számú Kt. határozat
2. számú melléklet 179/2017 (VI.22.) számú Kt. határozat
3. számú melléklet: Dr. Agócs Ildikó kérelme
4. számú melléklet: Dr. Agócs Ildikó nyilatkozata
A határozati javaslat melléklete:
1. számú melléklet: AGÓCS Fogászati Betéti Társasággal kötendő szerződés - szerződéstervezet
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SZERZŐDÉS
FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173
Budapest, Pesti út 165., képviseli: Horváth Tamás polgármester), mint megbízó (a továbbiakban:
Megbízó), másrészről
Név: AGÓCS Fogászati Betéti Társaság
Székhely: 1172 Budapest, IV. utca 1.
Adószám: 28851211-1-42
Cégjegyzékszám: 01-06-419925
Működési engedély szám: 1700404-2/2004
Képviseli: Dr. Agócs Ildikó
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételek szerint:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Megbízó megbízza Megbízottat felnőtt fogászati sürgősségi alapellátás és egyéb
egészségbiztosítás által finanszírozott fogászati feladatok ellátásával, terület ellátási
kötelezettséggel, melyet Megbízott a vállalkozás keretében tevékenykedő fogorvosa (a
továbbiakban: háziorvosa) személyes részvételével biztosít.
2. A megbízás határozott időtartamra, 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig
szól.
3. Megbízott a megbízást elfogadja, kijelenti, hogy a megbízást ellátó fogorvos a háziorvosi
feladatok ellátásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) előírt feltételekkel
rendelkezik, ennek alapján a területi ellátási kötelezettséget vállalja.
4. A Megbízott fogorvosa vagy fogorvosai köteles/ek a felnőtt fogorvosi feladatok ellátását a
szakképesítési feltételeknek, az ügyeleti szolgálati rendszernek, a helyettesítési rendnek, a külön
jogszabályokban, valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Köteles
szakmai munkáját mindenkor az e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályok maradéktalan
betartásával, megfelelő színvonalon, elvárható gondosság mellett végezni.
5. Megbízott Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről, és az orvosi ügyeleti ellátásokról szóló
12/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete 55. számú mellékletében meghatározott 7. számú
fogorvosi körzetben a felnőtt fogorvosi ellátást az alábbi személlyel, az alábbi helyen biztosítja:
Orvos neve: Dr. Agócs Ildikó
Telephely: 1171 Budapest, Péceli út 190.
6. Abban az esetben, ha Megbízott vállalkozásából az I/5. pontban nevesített fogorvos kiválik, a
kiváló fogorvossal – amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs – a Megbízó új szerződést köt
a fogorvos által korábban ellátott praxis további ellátására.
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7. Megbízott a szerződés hatálya alatt a praxist ellátó fogorvos személyében bekövetkező
változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, mely a Megbízó hozzájárulása esetén a
szerződés módosítását vonja maga után.
8. Megbízott jelen szerződés I/5. pontban meghatározott ellátási területre a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlen finanszírozási szerződést köt. Megbízott a
finanszírozási szerződés 1 másolati példányát köteles Megbízó részére átadni.
II.
MEGBÍZÓ FELADATAI, JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
1. Megbízó az I/5. pontban telephelyként meghatározott, tulajdonát képező ingatlanban egy
orvosi rendelőt a hozzátartozó helyiségekkel a telephelyen működő más megbízottakkal együtt
történő közös használatába adja.
2. Megbízó szavatol azért, hogy a II/1. pontban megjelölt helyiségek a szerződés hatályának
időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek.
3. Megbízó viseli a központi autoklávok – amennyiben azt jogszabály minimumfeltételként előírja
– beszerzésének teljes költségét. Felek rögzítik, hogy a Megbízó a fogászati kezelőegységek bruttó
beszerzési árának 80%-át vállalja megfizetni. Megbízott a fennmaradó rész megfizetéséhez a
kezelőegység használatának arányában köteles hozzájárulni. A Megbízottat a beszerzésre kerülő
fogászati kezelőegység típusának kiválasztása során javaslattételi jog illeti meg. Felek rögzítik,
hogy a beszerzésre kerülő kezelőegységek kizárólagos tulajdonosa a Megbízó lesz.
4. Megbízó viseli a fogászati kezelőegységek, azok tartozékainak, valamint az orvosi ülőke és az
orvosi rendelőben telepített berendezések (mennyezeti világító rendszer, klíma berendezés,
hőlégsterilizátor) esetenként felmerülő, számlával igazolt bruttó 200.000,- Ft-ot meg nem haladó
javítási költségeinek 50 %-át, valamint a bruttó 200.000,- Ft-ot meghaladó javítási költségek 60
%-át abban az esetben, ha a Megbízott a javítás szükségességét írásban Megbízó felé előzetesen
bejelenti. A kezelőegységek tartozékai, orvosi ülőke, valamint a telepített berendezések
javíthatatlanná válása miatt szükséges beszerzés költségeit a javítási költségekkel megegyező
százalékos megosztásban viseli a Megbízó.
5. Megbízó kötelessége a fogászati röntgen működtetésének biztosítása.
6. Évente egyszer a Megbízó Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) éves leltárellenőrzés alapján ellenőrzi a tulajdonában álló épületet,
annak belső berendezéseit, elvégzi a Megbízott által használt és átadott eszközök leltár szerinti
számbavételét. Az épületre a Megbízó biztosítást köt, és annak költségeit viseli.
7. Megbízót terhelik a rendelő folyamatos üzemképesen tartásához szükséges karbantartási
szakipari munkák, az épület külső környezetének rendben tartása, téli síkosság mentesítése,
valamint egyéb műszaki jellegű javítások. Ezen feladatokat a Megbízó a Rákosmente
Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság útján látja el.
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III.
MEGBÍZOTT FELADATAI, JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Megbízott fogászati sürgőségi ellátás és egyéb az egészségbiztosítás által finanszírozott
fogászati feladatok keretében a fogorvos útján köteles térítésmentesen végezni a Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának területén lakók teljeskörű fogorvosi
alapellátását a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint. Megbízott a
fogorvosi rendelőben munkanaponként 6 órát köteles rendelési időben tartózkodni betegellátás
céljából.
2. Megbízott köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni, működése során köteles az általa kezelt
adatbázist megőrizni, a személyi adatokra vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani a
mindenkori hatályos jogszabályok szerint.
3. Megbízott külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítja a fogorvosi szolgálat
működésének személyi feltételeit. Megbízott a feladatok megfelelő ellátásához szükséges
személyzet foglalkoztatásáról gondoskodik munkaviszony illetve munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony keretében. Megbízott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az általa
foglalkoztatott, az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók létszámát és státuszát
tekintve jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozattételre köteles, valamint tudomásul
veszi, hogy a szerződés időtartama alatt esetlegesen bekövetkező személyi változások tekintetében
a Megbízó irányába bejelentési kötelezettség terheli.
4. A Megbízott a fogorvosa akadályoztatása esetén a helyettesítésről köteles gondoskodni oly
módon, hogy a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően, a feladat ellátásra
alkalmas személlyel végeztesse. A hat hetet meghaladó folyamatos helyettesítésről köteles a
Megbízót értesíteni.
5. Megbízott a vállalkozása keretében tevékenykedő fogorvos szakmai továbbképzéséről saját
maga gondoskodik.
6. Megbízott a betegektől térítést a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott
esetekben nyugtaadási – illetve a beteg kérésére számlaadási – kötelezettség mellett kérhet.
7. Megbízott köteles a leltár szerint átvett rendelőhelyiséget valamint a berendezési és felszerelési
tárgyakat rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni és azokkal elszámolni. Térítésmentesen
átvett felszerelési tárgyakat csak az Önkormányzat selejtezhet.
8. Megbízott jelen szerződés megszűnése esetén köteles az általa használt rendelőhelyiséget,
berendezési tárgyait, felszereléseit hiánytalanul, az átvételi leltár szerint a szerződés megszűnését
követő 15 napon belül tiszta, kiürített állapotban Megbízó rendelkezésére bocsátani.
9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy minden hónap 15. napjáig a telephelyként megjelölt
orvosi rendelő fenntartási kiadásaival kapcsolatban – számla ellenében – praxisonként bruttó
43.000,- Ft/hó hozzájárulást utal át az Önkormányzatnak, az OTP Bank V. kerületi Fiókjánál
vezetett 11784009-15517007 számú számlájára.
A hozzájárulás összegét, az orvosi rendelők fenntartási kiadásait alapul véve, a Megbízó minden
év március 31. napjáig felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményének függvényében a hozzájárulás
mértékét a Megbízó évente egy alkalommal – indoklással alátámasztva – minden év április 30.
napjáig 5%-kal módosíthatja. Amennyiben a felülvizsgálat alapján a hozzájárulás mértékének
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módosítása meghaladja az 5%-ot, úgy az emelés pontos mértékéről a felek közös megegyezéssel
döntenek.
Amennyiben a hozzájárulás megfizetése az esedékességet követő 30 napon belül nem történik
meg a Megbízó kezdeményezheti a szerződés felmondását. A határidőn túli tartozás esetén – a
befizetés megtörténtéig – a Megbízó a mindenkori jegybanki alapkamat összegével megegyező
kamatigényt érvényesíthet.
10. Megbízott vállalja a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé
tartozó kezelőegység, műszer, berendezés, valamint a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas
személyi számítógép biztosítását, és gondoskodik azok működőképes rendelkezésre állásáról.
11. Megbízott a Megbízó által meghatározott időtartamra, annak kérésére, köteles az éves
betegforgalmi adatokat írásban közölni.
12. A Megbízott viseli a saját feladatellátásával összefüggően a mosatás, takarítás, egészségügyi
veszélyes hulladékkezelés, informatikai karbantartás, telefon-, valamint internethasználat
költségeit.
IV.
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
1. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, a szerződés
tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges
megváltozása valamint az egyéb, bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása
esetén.
2. A fogorvosi tevékenység ellátását szolgáló jelen szerződés megszűnik:
- közös megegyezéssel,
- 6 hónapos felmondással,
- azonnali hatályú felmondással,
- a Megbízott jogutód nélküli megszűnésével.
3. A szerződés módosítását mindkét fél írásban, az ok megjelölésével kezdeményezheti.
4. Felek jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel, írásban felmondhatják.
5. Megbízó a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondhatja, ha
- a Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
- a Megbízott fogorvosa önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti és azt 30 napon belül nem pótolja,
- a Megbízott vagy a vállalkozása keretében tevékenykedő fogorvos tevékenységével fogorvosi
működésével összefüggő jogszabályt sért, és a jogsértő állapotot felszólítás ellenére sem szünteti
meg,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási
szerződést a Megbízottal, vagy a szerződését felmondja,
- a Megbízott vállalkozása keretében tevékenykedő fogorvost bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy foglalkozásától eltiltották, és
Megbízott 90 napon belül nem állít a helyébe másik fogorvost,
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- a Megbízott vállalkozása keretében tevékenykedő fogorvos működtetési jogát az erre jogkörrel
rendelkező hatóság visszavonja,
- a Megbízott a tevékenysége végzéséül szolgáló helyiségeket vagy azok tartozékait nem
rendeltetésszerűen használja, és ezen tevékenységével írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel.
6. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés megszűnése esetén:
- egymással – 15 napon belül – jegyzőkönyv felvétele mellett elszámolnak, és a Megbízott a
részére átadott rendelőt, a leltár szerint átadott felszerelést visszaszolgáltatja, a rendelőhelyiséget
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban minden további elhelyezési igény nélkül ezen
időn belül elhagyja.
V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a sürgősségi fogorvosi ellátást a
vállalkozó fogorvosok kollegiális orvos vezetője szervezésében és irányítása mellett a vállalkozó
fogorvosok által elfogadott Működési Szabályzat alapján végzi.
2. A Megbízott köteles a rendelőben jól látható helyen kifüggesztve az alábbi tájékoztatásokat
adni:
-

jogszabályban meghatározott térítésmentes ellátások fajtái,
térítésköteles ellátások fajtái és azok árai,
fogorvos neve, rendelési ideje.

3. Az elidegeníteni kívánó fogorvos illetve örököse, ha a jogszabályoknak megfelelő átvevővel
előszerződést köt, és ezen szándékát a Megbízónak bejelenti, úgy a Megbízó dönt, hogy az
átvételi szándéknyilatkozatot tevő orvossal az átadó orvos által ellátott területre szerződést köt,
vagy nem köt. Határozatáról a feleket értesíti.
4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést érintő kártérítési és kártalanítási kérdések tekintetében a
mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései alapján járnak el.
5. Felek rögzítik, hogy a körzetmódosítás miatt esetlegesen bekövetkezett, a háziorvost ért kár
esetén a Megbízót kártalanítási kötelezettség terheli a 2000. évi II. törvény 2/B. § (5)
bekezdésének figyelembe vételével.
VI.
Kapcsolattartó a Megbízó részéről:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Szociális és Egészségügyi Csoportjának vezetője
Telefonszám: 253-33-35
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VII.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1. A Megbízó tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyonának ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos
elszámolásokat Megbízó jogosult és köteles végezni.
2. Szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a vitás kérdéseket elsősorban peren kívül
rendezzék.
3. Megbízott részéről a vállalkozás képviselője jogosult és köteles a megbízási szerződéssel
kapcsolatos előzetes tárgyalást, egyeztetést, elszámolást elvégezni.
4. A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos hatályos törvény illetve rendeletek alapján a
praxisjoggal rendelkező jogosultak a praxis működésével, jogutódlásával kapcsolatos
egyeztetéseket a Megbízóval személyesen vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni.
5. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a felek az alábbi jogszabályokat tekintik
magukra nézve kötelezőnek:
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet;
- 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;
- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet;
- a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény.
6. Ez a szerződés 2020. január 1. napján lép hatályba.
Budapest, .......................................

____________________________
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
Horváth Tamás polgármester

_ _______________________________
Megbízott eü. vállalkozás képviselője
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