
 
H AL I MB A K Ö ZS É G  Ö NK O RMÁ NY ZAT A  

P O L G Á R M E S T E R  
 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. 
(88) 503-420       fax:(88) 237-003 

______           e-mail:halimba@vazsonykom.hu  
Ügyszám: 11/928/2014.  
Készítette: Bálint Attiláné irodavezető 
 
Tárgy: A halimbai fogorvosi alapellátásra (I. számú fogorvosi körzetre) vonatkozó praxisjog 

elidegenítése, feladat-ellátási szerződés megkötése 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a képviselő-testület 2014. november 12-i  ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. 
pontja alapján a települési önkormányzat feladatát képezi az egészségügyi alapellátás (felnőtt 
és gyermek háziorvosi valamint a fogorvosi ellátás) biztosítása.  
Halimba Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátást vállalkozó orvosokkal kötött 
szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.  
A fogorvosi alapellátás keretében a község lakosságának 50%-át (OEP besorolás szerint: I. 
számú fogorvosi körzet) jelenleg Dr. Bitai Gábor látja el – a „MedDent” Fogászati Szolgáltató 
Kft. képviseletében-, aki az ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete által 446-8/2008. számon 
kiadott működési engedély szerint személyes ellátási kötelezettséggel rendelkezik fenti 
körzetre, amely 2013. december 31-ei állapot szerint 599 fő nyilvántartott létszámmal 
rendelkezik. 
Dr. Bitai Gábor fogorvos 2014.november 5. napján bejelentette az önkormányzat felé, hogy 
nyugdíjba vonul, ezért praxisjogát és egyben a fogorvosi alapellátást nyújtó, általa vezetett 
céget, a „MedDent” Fogászati Szolgáltató Kft-t (cégjegyzékszáma: Cg. 19-09-501918), 2015. 
január 1. nappal értékesíteni kívánja Dr. Ligetes Melinda Júlia fogszakorvos részére.   
Dr. Ligetes Melinda Júlia kinyilatkoztatta, hogy, fenti körzetre, a praxisjog megszerzését 
követően, 2015. január 1. napjától Halimba Község Önkormányzatával egészségügyi 
szolgáltatóként feladat-ellátási szerződést kíván kötni. 
Dr. Ligetes Melinda Júlia Budapesten született 1979-ben. A gyöngyösi Berze Nagy János 
Gimnáziumban érettségizett. 2003-ban fogorvosi diplomát szerzett a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán, majd 2005-ben fog-és szájbetegségek szakorvosa 
címet a Semmelweis Egyetem Fogorvosi Szak-és Továbbképző Intézetében. Rendszeresen 
részt vesz szakmai továbbképzéseken, jelenleg fogászati implantológia témakörben. 
2003. szeptembere óta dolgozik fogszakorvosként Veszprémben az R’L’Dental Kft-nél, 
először mint gyakornok, majd  mint alkalmazott. Jelenlegi körzetében iskolafogászati és 
vegyes fogászati körzetet lát el, mellette magánrendelést is folytat. Nyilatkozata szerint a 
továbbiakban Ajkán szeretné ezt folytatni. 
Dr. Ligetes Melinda Júlia családjával Veszprémben él. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen!  
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a „MedDent” 
Fogászati Szolgáltató Kft. képviseletében- Dr. Bitai Gábor háziorvossal 
(fogorvossal) a község lakossága 50%-ának (I. számú fogorvosi körzet) 
ellátására vonatkozó szerződést 2014. december 31. napjával megszünteti. 
 
2. A Képviselő-testület a háziorvosi (fogorvosi) körzetre vonatkozó 
működtetési jog - praxisjog - értékesítése ellen kifogást nem emel és 
tudomásul veszi, hogy a praxisjogot Dr. Ligetes Melinda Júlia fogszakorvos 
szerzi meg. 
 
3.  Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „MedDent” 
Fogászati Szolgáltató Kft. (székhely: 8400 Ajka, Bercsényi utca 1413/7. hrsz. 
Cg. 19-09-501918) képviseletében Dr. Ligetes Melinda Júlia fogszakorvossal 
a község lakossága 50%-ának (I. számú fogorvosi körzet) ellátására 2015. 
január 1. napjával feladat-ellátási szerződést köt a praxisengedély jogerős 
megszerzését követően, az előterjesztés 1. mellékletében szereplő 
tartalommal. 
 
4. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 
polgármestert, hogy fentiekről az előszerződést Dr. Ligetes Melinda Júlia 
fogszakorvossal kösse meg. 
 
Felelős:   polgármester  
Határidő: 2014. december 1. 

 
 
Halimba, 2014. november 5. 

 
 
 
          Tóbel János 
                     polgármester 
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1. melléklet 

 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
 
amely létrejött egyrészről Halimba Község Önkormányzata (8452 Halimba, Petőfi utca 16.  

képviselő: Tóbel János polgármester) mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -, 

másrészről „MedDent” Fogászati Szolgáltató Kft. (székhelye: 8400 Ajka, Bercsényi 

u.1413/7 hrsz., képviseli: Dr. Ligetes Melinda Júlia fogszakorvos, háziorvos) mint 

megbízott - a továbbiakban Megbízott - között az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel: 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja alapján a Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás 

biztosítása. 

Megbízó megbízza, Megbízott vállalja, hogy Halimba község lakossága 50%-ának (I. 

számú fogorvosi körzet) biztosítottjai részére az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) 

EüM rendelet alapján a háziorvosi/fogorvosi ellátásról - területi ellátási 

kötelezettséggel - folyamatosan gondoskodik a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Ajkai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete működési engedélye szerint az 

Ajka, Bercsényi utca 1413/7. hrsz. alatti- a „MedDent” Fogászati Szolgáltató Kft. 

tulajdonát képező - rendelőben.  

2. A tevékenységet végző orvos neve Dr. Ligetes Melinda Júlia háziorvos 

(fogszakorvos), aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást 

személyesen jogosult és köteles ellátni. 

3. Megbízott a háziorvosi (fogorvosi) feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő 

szakképzettségű személyek közreműködésével látja el. 

4. A rendelés időtartama:  hétfő:             13.00-19.00 óráig 

    kedd:             08.00-14.00 óráig 

    szerda:             13.00-19.00 óráig  

    csütörtök:              08.00-14.00 óráig 

    péntek:  08.00-14.00 óráig- iskolafogászat, 

amely az önkormányzat jóváhagyásával módosítható. 
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5. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott az egészségbiztosítási alap kezelőjével, 

közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A Megbízott az 1. pontban megállapított 

feladatai ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből 

finanszírozza. A feladatok ellátásához, a rendelő üzemeltetési költségeihez való 

hozzájárulásként Megbízó havonta bruttó 10.000 Ft-ot (azaz tízezer forint) utal 

Megbízott vállalkozói számlájára.  

 
6. Megbízott a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását és az 

OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját 

bevételként kezeli. 

 
7. Megbízott a területi ellátás folyamatossága érdekében távolléte esetén (betegség, 

szabadság, egyéb ok) köteles a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási 

Hivatal Járási Népegészségügyi Intézeténél bejelenteni a távollétet és annak várható 

időtartamát. Megbízott távolléte idejére a helyettesítéséről, a helyettes személyéről, a 

helyettes díjazásáról maga köteles gondoskodni, a helyettesítésével megbízott 

háziorvossal kötött szerződés szerint. A körzet folyamatos és elégséges ellátása 

megszervezéséért a Megbízóval szerződést kötő Megbízott felelős. 

 
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a feladat ellátásához szükséges, 

a rendelő üzemeltetésével kapcsolatos költségeket közvetlenül viseli, a 60/2003. 

(X.20.) ESzCsM. rendeletben meghatározott eszközök biztosítását a kötelező 

egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 30.§ (1) bekezdés, valamint 

a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján teljes körűen átvállalja. Megbízott saját 

felelősségi körében gondoskodik a rendelő működtetéséről, megfelelő állagának 

megőrzéséről. A gép-, műszer- és egyéb állóeszközök fenntartása, felújítása, pótlása - 

ideértve az értékcsökkenéssel kapcsolatos költségviselés kérdését is - Megbízott 

költségén saját feladata és felelőssége. 

9. Megbízott köteles együttműködni a Megbízóval, az általános egészségügyi igazgatási 

és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, 

felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása) 
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10. Jelen megállapodást a felek 2015. január 1. naptól határozatlan időtartamra, de 

legalább 5 évre kötik azzal, hogy a megállapodást 6 hónapos felmondási idővel 

bármelyik fél írásban felmondhatja. A Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a 

szerződést, ha 

 a háziorvos (fogorvos) a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, 

 folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 

előírásokat, vagy 

 a háziorvos (fogorvos) önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 

jogosultságát bármely okból elveszti. 

11. A szerződés a Megbízott részéről azonnali hatállyal felmondható, ha a Megbízó az e 

szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás ellenére sem teljesíti. 

 

12. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megbízott önhibáján kívül 

kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi (fogorvosi) szolgálat vállalkozási formában 

történő működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással érintett körzet 

egészségügyi dolgozóit - beleértve a Megbízottat is - közalkalmazottként 

foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Megbízottra abban az 

esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti. 
 

13. A körzetmódosítás vagy megszűnés miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az 

Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének 

megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása 

keretében kapott egy éves összeget. 
 

14. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható. 

15. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályban 

levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá a Polgári 

Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

16.  A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben - amennyiben annak rendezése 

      peren kívül nem vezet eredményre - az Ajkai Járásbíróság illetékes. 

17. Jelen szerződés helyébe lép a felek által kötött korábbi megállapodásoknak, azok 

módosításainak. 
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18. Jelen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírják. 

 

 

 

Halimba, 2014. november … 

 
 
 
……………………………………  …………………………………………. 
Halimba Község Önkormányzata „MedDent” Fogászati Szolgáltató Kft.  
Képviseli: Tóbel János polgármester  Képviseli: Dr. Ligetes Melinda Júlia 
     Megbízó                  Megbízott      
 
 
 
 
 
Ellenjegyző:………………………………… 
Kellerné Kovács Rita 
  irodavezető 


