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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A fogászati tevékenységet dr. Révész András fogorvos látja el a 3. sz. fogorvosi körzetben. 
Dr. Révész András 2022. december 2. napján elektronikus levélben kereste meg Komló Város 
Önkormányzatát, amelyben a rendelési idejének megváltoztatása, valamint új asszisztens 
felvétele miatt kérte a feladat-ellátási szerződés módosítását. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Praxistv.) 2/B. 
§-a rögzíti a praxisjoggal rendelkező fogorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) 
kötelező tartalmi elemeit.  
 
Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötése óta számos, a szerződés tartalmát érintő változás 
történt, célszerűbb a szerződés átfogó módosítása helyett egy teljesen új feladat-ellátási 
szerződés megkötése a Szolgáltatóval. 
Ennek megfelelően, a Praxistv.-ben foglaltak szerint elkészítésre került a 3. sz. fogorvosi 
körzetre vonatkozó új feladat-ellátási szerződés, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. 
 
A szerződést érintő, főbb változások a következők: a jogszabályi hivatkozások aktualizálása, 
az Egészségügyi Szolgáltató adatainak módosítása, a szerződés mellékletében található 
rendelési idő változása, valamint az asszisztencia személyének változása.  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. 
(XII. 16.) önkormányzati rendelete értelmében a feladat-ellátási szerződés melléklete a 3. sz. 
fogorvosi körzet tekintetében már a hatályos adatokat tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Humán Bizottság javaslatának 
figyelembevételével vitassa meg és a határozati javaslatot (az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében található feladat-ellátási szerződés tartalmára tekintettel) támogatni 
szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság véleménye 
alapján - megtárgyalta a „3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
felülvizsgálata és új szerződés kötése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a „dr. Révész és Társa Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató 
Kft-vel” (képviseli: dr. Révész András fogorvos) a 3. sz. fogorvosi körzet ellátására 
vonatkozóan feladat-ellátási szerződés tervezetét – a jelen előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2022. december 16. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
Komló, 2022. december 5.        

 Polics József 
           polgármester 



1. sz. melléklet 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
TERVEZET 

 
 
mely létrejött – egyrészről: Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3. 
képviseli: Polics József polgármester, 
 
Mánfa Község Önkormányzata (7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58.) képviseli: Takács Zsolt 
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzatok) 
 
másrészről: a dr. Révész és Társa Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
(képviselő: Dr. Révész András; székhelye: 7623 Pécs, Kolozsvár u. 6.; cégjegyzékszám:02-
09-080064; adószám: 24358163-1-02, a személyes ellátásra kötelezett fogorvos: Dr. Révész 
András), mint a fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: 
Egészségügyi Szolgáltató)  
 
között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben:  
 

1.) Felek rögzítik, hogy a Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének 186/2012. 
(XII.14.) sz. határozata, valamint Mánfa Község Önkormányzat képviselő-
testületének 83/2012. (XII.15.) sz. határozata alapján Komló 3. sz. fogorvosi körzet 
ellátási területére vonatkozó fogorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában háromoldalú 
feladat-ellátási szerződést kötöttek 2012. december 20. napján. 

 
2.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontjában meghatározott kötelező feladatkörében eljárva Komló 3. sz. fogorvosi 
körzetéhez tartozó, jelen szerződés 1. sz. mellékletében található ellátási területére 
vonatkozó fogorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában feladat-ellátási szerződést köt. 

 
3.) Önkormányzat a fogorvosi alapellátás rendszerének működtetését az alapellátást 

végző fogorvosok útján kívánja ellátni.  
 
a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 

Önkormányzatok kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe 
tartozó fogorvosi szolgáltatást – a mindenkori hatályos jogszabályoknak 
megfelelően – Komló 3. számú fogorvosi körzetében - mely tartalmazza Mánfa 
települést is -  biztosítja.  
 

b) Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi 
Szolgáltató – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – jelen 
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott köznevelési intézményekben 
ellátja az iskolafogászati ellátással összefüggő teendőket.  

 
c) Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM 

rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget 
vállalja.  

 
 



d) A jelenleg érvényes feladat-ellátási szerződés e feladat-ellátási szerződés 
hatálybalépésének napjával érvényét veszti. Jelen feladat-ellátási szerződés 2023. 
január 1. napjától számított 5 év határozott időre kötik meg, amely a határozott 
idő lejártakor minden külön intézkedés nélkül határozatlan idejűvé alakul át. 
 

4.) Egészségügyi Szolgáltató – folyamatosan nyújtott gyógyító tevékenység keretében – 
köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzatok működési területén, 
annak 3.  számú körzetébe tartozó betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai 
szabályok szerint színvonalasan kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat 
vezetni, jelentési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben szükséges, bármely 
személyt köteles a sürgősségi betegellátás szabályainak megfelelően ellátni. 

 
5.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal 
rendelkezik. 
 

6.) Utalva a 4/2000. (II.25.)  EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a 
fogorvos a helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga 
gondoskodik. A hatályos jogszabály értelmében a fogorvos a munkavégzésben akkor 
akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága 
vagy gyermekápolás, - gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a 
közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni 
nem tudja.  

 
a) Helyettes fogorvos neve:. dr. Márki Eszter 

 
b) A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az az ellátást igénybe 

vevőknek minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz Egészségügyi 
Szolgáltató rendelési idejében és rendelőjében, vagy legalább a közigazgatási 
területen belül.  

 
c) A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 

Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőnek (a továbbiakban: NEAK) bejelenteni.  

 
 

7.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó 
kötelezettségeinek a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban 
álló asszisztencia közreműködésével tesz eleget. Egészségügyi Szolgáltató 
gondoskodik az asszisztens foglalkoztatásáról.  
 

8.) Egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Kiss Ivett 
 

9.) Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására a Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási szervétől kapott működési engedély és orvosi 
felelősségbiztosítás mellett gyakorolhatja.  
 
 

10.) A tevékenységet végző orvos ügyeleti rendszerben történő részvételre jelen Szerződés 
feladatainak ellátása vonatkozásában nem köteles. 
 



11.) Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – 
figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult 
szokásokra – a rendelés idejét – amely heti 30 óra – a jelen feladat-ellátási szerződés 3. 
számú mellékletben maghatározottak szerint állapítják meg. 

 
a.) A rendelési időt Önkormányzatok a helyben szokásos eszközökkel az 

Önkormányzatok hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi, Egészségügyi 
Szolgáltató a rendelési időt tartalmazó közleményt a rendelőhelyiségre kihelyezett 
cégtáblán vagy mellette, a bejárati ajtónál, illetve a rendelőben jól látható helyen 
kifüggeszti.  
 

b.) Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés 
után, Önkormányzatok jóváhagyásával lehet.  

 
 

12.) Egészségügyi Szolgáltató a NEAK által finanszírozott fogorvosi ellátásokról, 
valamint a NEAK által nem finanszírozott fogorvosi ellátásokról és azok térítési 
díjairól szóló tájékoztatókat a rendelőben jól látható helyen kifüggeszti.  

 
13.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a fogorvosi ellátás finanszírozása a mindenkori hatályos 

jogszabályokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor hatályos Korm. rend.) 
megfelelően történik. Egészségügyi Szolgáltatónak a NEAK megyei szervezetével 
érvényes finanszírozási szerződése van.  
 

 
14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben Önkormányzatok a 

törvényes jogkörükben eljárva, az irányadó jogszabályok szakmai előírásokat 
megtartva új körzethatárokat állapíthatnak meg, új körzetet alakíthatnak ki, a döntéstől 
számított 15 napon belül köteles a finanszírozási szerződés módosítását 
kezdeményezni; új körzethatár megállapítása és új körzet kialakítása 
Önkormányzatok jogkörébe tartozik, ilyen döntést Önkormányzatok csak az érintett 
fogorvost előzetesen tájékoztatva hozhatnak, de Egészségügyi Szolgáltató a döntést 
köteles elfogadni.  

 
15.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 

települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a 
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Az érintett praxis – jogszabályi 
keretén belül – megszüntetése, felosztása esetén az érintett ingatlan egészségügyi 
célvagyon besorolása megszűnik.  

 
Felek kijelentik, hogy tisztában vannak a kártalanítás és a kártérítés fogalmával. Felek 
károkozás, valamint kártérítés esetén a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 
járnak el. 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató a fogorvosi rendelést a 7300 Komló, Kossuth L. u 103. 

szám alatti, az Egészségügyi Szolgáltató tulajdonát képező fogorvosi rendelőben látja 
el, az iskolafogászati rendelést a Komló, Kossuth L. u. 103. fsz. 2. szám alatti, az 
Egészségügyi Szolgáltató résztulajdonában álló rendelőben látja el, mely felett az 
Önkormányzatoknak nincs rendelkezési joga. A rendelő – a mindenkori szakmai 
előírásoknak megfelelő – berendezésének, felszerelésének biztosítását és karbantartását 
Egészségügyi Szolgáltató vállalja, ő gondoskodik azok folyamatos működőképes 



rendelkezésre állásáról, javításáról, felújításáról és pótlásáról, melyhez az 
Önkormányzat költségvetési lehetőségeihez mérten támogatást nyújt. Egészségügyi 
Szolgáltató tulajdonát képező fogorvosi rendelő épületének szükséges karbantartását 
és építési felújítási munkálatait, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság 
biztosítását Egészségügyi Szolgáltató vállalja. 
 

17.) Önkormányzatok a külön törvényben előírt kötelező közszolgáltatás nyújtásáért 
fennálló felelősségéből következően jogosultak jelen szerződésben foglaltak 
megvalósulását ellenőrizni. 

 
18.) E szerződést a határozott idő leteltét megelőzően rendkívüli felmondással és közös 

megegyezéssel lehet megszűntetni.   A határozott idő leteltét követően a feleknek a 
szerződés a rendes felmondással történő megszűntetésére is lehetősége van. Szerződő 
Felek a rendes a felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki 
 

19.) A jelen szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos 
megjelölésével a másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása 
miatt, és ha bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen 
szerződésszegő, illetve jogszabályellenes magatartással a hozzá ajánlott levél 
formájában eljuttatott írásbeli felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy fel, a 
jogellenes állapotot nem szünteti meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen 
szerződésben meghatározott szabályok annyiban alkalmazandók, amennyiben nem 
állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban 
foglaltakkal, illetve Egészségügyi Szolgáltató kárára nem térnek el azoktól.  
 

20.) Amennyiben a jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali 
hatályú is lehet. Önkormányzatok indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatják 
Egészségügyi Szolgáltató közreműködését az ellátásból, ha jogerősen  

- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak 
ki;  

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvost kizárják a Magyar Orvosi 
Kamarából;  

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai 
engedélyét;  

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató Működési engedélyét.  
Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató és az 
Önkormányzatok közösen gondoskodnak, melynek finanszírozását a NEAK 
biztosítja.  

 
21.) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a NEAK bármilyen oknál fogva nem köt 

finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve Egészségügyi 
Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják, vagy azt az Önkormányzatokkal 
történő előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, ez a szerződés is egyúttal érvényét veszti. 
 

22.) Az Egészségügyi Szolgáltató és az Önkormányzatok a működtetési jog 
elidegenítése esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben 
meghatározottak szerint járnak el.  

 
23.) Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben 

foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat.  
 



24.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fogorvosi ellátásra, annak 
finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint 
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.  
 

25.) Jelen szerződés hatályba lépésének napjától a Felek között korábban Komló 3. sz. 
fogorvosi körzetéhez tartozó, jelen szerződés 1. sz. mellékletében található ellátási 
területére vonatkozó fogorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában létrejött feladat-
ellátási szerződés hatályát veszti.   

 
26.) Jelen szerződés 6 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2-2 

példány Önkormányzatokat, 2 példány az Egészségügyi Szolgáltatót illet meg. 
 

27.) Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá.  

 
 
Komló, 2022. ………… 
 
 

………………………………… 
     Komló Város Önkormányzat 
          Polics József polgármester 
 

 
………………………………… 

     Mánfa Község Önkormányzata 
Takács Zsolt polgármester 

 
 

………………………………… 
            dr. Révész és Társa Kft. 
     Dr. Révész András   

        Egészségügyi Szolgáltató 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. számú melléklet 

FOGORVOSI  KÖRZET 
 
3. sz. körzet 
 

dr. Révész András 
Komló, Kossuth L. u. 103. 

 

18 ÉV FELETTI 
LAKOSSÁG 

CSAK  0-18 ÉV 
KÖZÖTTI  LAKOSSÁG 

Fürst S. u.  Körtvélyes u. 
Ságvári u. Nagyszántó u. 
Sallai u. Hegyhát u. 
Radnóti u. Cserma u. 
Pécsi u. 35-57 Sikonda 
Pécsi u. 36-42 Mánfa 
Móricz Zs. u.  
Sikonda  
Mánfa  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
 
 
 

OKTATÁSI  INTÉZMÉNYEK 
BMSZC Komlói Technikum  
Komló,  Alkotmány u. 2. 
Kökönyösi Gimnázium 
Komló, Alkotmány u. 2/b. 
Felsőszilvási Ált. Iskola  
Komló, Május 1. utca 13. 



 
 

3. számú melléklet 
 
 
Rendelés ideje: 
 
 

Hétfő   9:30  - 15:30 
 

   Szerda   11:00  - 17:00 
    

Csütörtök          9:30  - 15:30 
 
   Péntek    9:30  - 15:30  
 
 
 
 
Iskolafogászat 
Rendelés ideje: 

 
 

   Kedd   10:00   -  16:00 
 
 

 
 

 
 


