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Tárgy: A halimbai fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás 

módosítása 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli 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 a fogorvosi alapellátást Ajka Város Önkormányzatával 
2000. június 26. napján kötött feladat-átadási megállapodás alapján biztosítja a lakosság 
részére, az ajkai I. és IV. számú fogorvosi körzeten belül, a község lakosságának 50-50%-os 
arányában. 
Az ajkai I. számú fogorvosi körzet feladatait – a praxisjog megszerzését követően- 2015. 
január 1. naptól Dr. Ligetes Melinda Júlia fogorvos látja el – a „MedDent” Fogászati 
Szolgáltató Kft. képviseletében-, melyet Dr. Bitai Gábor fogorvos nyugdíjba vonulása miatt 
értékesített nevezett részére.   
Dr. Ligetes Melinda Júlia 2015. február 4. napján kelt jegyzőkönyvben nyilatkozta, hogy a 
fenti naptól valójában a község teljes lakosságát ellátja, mivel a másik feladat-ellátásra 
szerződött fogorvos (ajkai IV. számú fogorvosi körzetben a Lakatos Stomatológiai Bt. 
képviseletében Dr. lakatos László) minden beteget hozzá irányít. 
Dr. Ligetes Melinda Júlia kijelentette, hogy Halimba község lakosságát teljes egészében 
ellátja, és a jövőben is el kívánja látni, melyhez szükséges a korábban megkötött szerződések 
valamint a praxis működési engedélyének módosítása az OEP finanszírozás érdekében. Mivel 
a község teljes lakosságának ellátása miatt a praxis degresszív finanszírozásba kerül (a 
lakosságszám 6000 fő feletti: Ajka I.sz körzet:5350 fő; Halimba:1198 fő), így a feladat-ellátás 
biztosításához szükséges az önkormányzat hozzájárulása is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen!  
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a község teljes lakosságának fogászati ellátását, 2015. április 1. naptól, 
az ajkai I. számú fogorvosi körzeten belül – a „MedDent” Fogászati 
Szolgáltató Kft. képviseletében- Dr. Ligetes Melinda Júlia háziorvos 
biztosítsa. Egyidejűleg a „Lakatos Stomatológiai” Bt.-vel 2000. június 26. 
napján kötött szerződést felmondja.  
 
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Ajka Város 
Önkormányzatával korábban kötött megállapodást a fentiek szerint 
módosítsa. 
 
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 teljes lakossága ellátása érdekében a működési költségek 
viseléséhez hozzájárul. 
 
4. A Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy fentiekről a szerződést 
Dr. Ligetes Melinda Júlia fogszakorvossal kösse meg. 
 
Felelős:            polgármester  
Határidő:       2015. április 1. 

 
 
Halimba, 2015. február 25. 

 
 
 
          Tóbel János 
                     polgármester 
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1. melléklet 
 

 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. 

2. Halimba Község Önkormányzata a fogorvosi alapellátást Ajka Város 

Önkormányzatával kötött feladat-átadási megállapodás alapján biztosítja a lakosság 

részére, az ajkai I. számú fogorvosi körzeten belül. 

Megbízott vállalja, hogy Halimba község lakosságának 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 fogorvosi 

ellátásról –területi ellátási kötelezettséggel- fenti praxison belül 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.  

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

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

személyesen jogosult és köteles ellátni. 

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

szakképzettségű személyek közreműködésével látja el. 

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

6. Megbízott az 1. pontban megállapított feladatai ellátását az egészségbiztosítási alap 

kezelőjével kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. 

Megbízó – tekintettel a megnövekedett lakosságszámra (6000 fő felett)- a feladatok 

ellátásához, a rendelő üzemeltetési költségeihez hozzájárul, havonta bruttó 40.000.- 

Ft-ot (azaz negyvenezer forint) utal Megbízott vállalkozói számlájára számla 

ellenében, a teljesítés igazolását követő 15 napon belül.  

7. Jelen megállapodást a felek 2015. április 1. naptól határozatlan időtartamra kötik. 

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. 

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 szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírják. 

Halimba, 2015. február … 

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


