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I. RENDELETEKIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM – 2014. JÚLIUS 11. IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM – 2014. JÚLIUS 11.

2. melléklet a 24/2014. (VII.11.) önkormányzati rendelethez

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a terü-
leti védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1/A. mellékletében a Fogorvosi  5. kör-
zet utcajegyzéke helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. körzet
Ábel utca Teljes
Ákos utca  Teljes
Aranyos utca 71-től  végig
Árva utca Teljes
Csermely utca Teljes
Dagály utca Teljes
Ér utca Teljes
Forrás tér Teljes
Hernád utca Teljes
Homoród utca Teljes
Hortobágy utca Teljes
Ipoly utca Teljes
Kapos utca Teljes
Kerka utca Teljes
Körönd tér Teljes
Körös utca Teljes
Küküllő utca Teljes
Laborc utca Teljes
Lajta utca                                                                           Teljes
Láp utca                                                                             Teljes
Lapály utca                                                                          Teljes
Latorca utca                                                                         Teljes
Lendva utca                                                                          Teljes
Marcal utca                                                                          Teljes
Maros utca                                                                           Teljes
Meder utca                                                                           Teljes
Morva utca                                                                           Teljes
Mura utca                                                                            Teljes
Nádas utca                                                                           Teljes
Néra utca                                                                            Teljes
Nyárád utca                                                                          Teljes
Nyitra utca                                                                          Teljes
Olt utca                                                                             Teljes
Ondava utca                                                                          Teljes
Patak utca                                                                           Teljes
Sárd utca 31-től végig
Sárd utca 38-tól végig
Sárrét utca                                                                          Teljes
Sás utca                                                                             Teljes
Száva utca                                                                           Teljes
Szinva utca                                                                          Teljes
Talabor utca                                                                         Teljes

Tállya utca                                                                          Teljes
Tápió utca                                                                           Teljes
Tarcal utca                                                                          Teljes
Tarna utca                                                                           Teljes
Temes utca                                                                           Teljes
Terasz utca                                                                          Teljes
Tétényi utca                                                                         Teljes
Topoly utca                                                                          Teljes
Töltés utca                                                                          Teljes
Túr utca                                                                             Teljes
Túróc utca                                                                           Teljes
Ung utca                                                                             Teljes
Vág utca                                                                             Teljes
Visó utca                                                                            Teljes
Zagyva utca                                                                          Teljes
Zala utca                                                                            Teljes
Zápor utca                                                                           Teljes
Zuhatag utca                                                                         Teljes
Zsil utca                                                                            Teljes
Zsilip utca                                                                          Teljes
Zsitva utca                                                                          Teljes

Megosztás utáni lakosságszám:
0-18 éves korig: 517 fő; 19-62 éves korig: 1931 fő; 63 éves kor 
felett: 664 fő; Összesen: 3112 fő”

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a te-
rületi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) ön-
kormányzati rendelet 1/A. mellékletének a Fogorvosi 
körzeteket tartalmazó utcajegyzéke a következő ren-
delkezéssel egészül ki:
„11. körzet:
Aba utca                                                                             Teljes
Ádám utca                                                                            Teljes
Ágoston utca                                                                         Teljes
Ajtony utca                                                                          Teljes
Aladár utca                                                                          Teljes
Álmos utca                                                                           Teljes
András utca                                                                          Teljes
Antal utca                                                                           Teljes
Ányos utca                                                                           Teljes
Apály utca                                                                           Teljes
Aranyos utca                                                                2-30-ig  
Páros Aranyos utca 1-69-ig  Páratlan
Attila utca                                                                          Teljes
Balatoni út 000001                000063/D              Páratlan
Balatoni út 000002                végig Páros
Barca utca                                                                           Teljes

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

24/2014. (VII.11.) 
önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a terü-
leti védőnői körzetekről

szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi te-
vékenységről szóló 2000� évi II� törvény 2� § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről 
szóló 1997� évi CLIV tv� 152� § (2) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 
1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a 
területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. 
melléklete szerint módosul.
2. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a 
területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) 

önkormányzati rendelet 1/A. melléklete jelen rendelet 
2. melléklete szerint módosul.
3. § Nem lép hatályba a háziorvosi, házi gyermekor-
vosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 
64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló 23/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet.
4. § Ez a rendelet a 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester      

A Közgyűlés elfogadta a 2014. július 9-ei rendkívüli ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2014. július 11.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

1. melléklet a 24/2014. (VII.11.) önkormányzati rendelethez

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 1.1 táblájának C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

[1�1 KÖRZETEK SZERINTI FELNŐTT HÁZIORVOSOK ÉS RENDELŐK]

(KÖRZET) C
1 ÉRD, RÓMAI ÚT� 24�

2.  A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 1.3 táblájának B:5 mezője helyébe a következő mező lép: 
[1�3 KÖRZETEK SZERINTI FOGORVOSOK ÉS RENDELŐK]

(KÖRZET) B
5 SZÉP ÉS ÉP FOG KFT

3.  A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 1.3 táblája a következő sorral egészül ki:

11 DR. DARVAS JULIANNA SZÉP ÉS ÉP FOG KFT ÉRD BUDAI ÚT 3� FSZT� 2�
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IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM – 2014. JÚLIUS 11.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

188/2014. (VII. 09.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 
új ügyvezetőjének megválasztásáról

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Vá-
rosi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Tár-
saság) alapítója elfogadja Bozsogi János és Baller László 
ügyvezetők lemondását és Fekete Zoltánt (lakóhely: 
1012 Budapest, Logodi utca 29�, anyja neve: Pauer Éva, 
adóazonosító jele: 8373082840) választja meg a Társaság 
ügyvezetőjének 2014� július 9-től 2014� december 31-ig� 
Az Alapító az ügyvezető tiszteletdíját bruttó 500�000,- 
Ft/hó-ban állapítja meg�
2� Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) X� pontja az 
alábbiakra módosul:
„X. Társaság ügyvezetője, cégjegyzés módja :
1. Társaság ügyvezetője: 
    Fekete Zoltán
    Anyja neve: xxxxxx
    Született: xxxx
Lakcím: xxxxxx.
Adóazonosító jel: xxxxxxxxxx
Az ügyvezető megbízatása 2014. július 9-től 2014. december 
31-ig, határozott időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja 
mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság mun-
kavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró 
polgármester gyakorol. 
A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, 
módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jo-
gokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester 
gyakorolja.

2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei:
Az ügyvezető
a) önállóan jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek in-

tézésére;
b) köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabá-

lyai szerint szerződést kötni;
c) köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, 

vagyonkimutatását;
d) gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyil-

vántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési 
kötelezettségek megtételéről;

e) köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító ok-
iratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, 
tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvény-
ben előírt más adatokat;

f) köteles a társaság tagjáról nyilvántartást, tagjegyzéket ve-
zetni;

g) köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett 
adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cég-
bíróságnak benyújtani;

h) vezeti a határozatok könyvét;
i) ellátja a jogszabály és az alapító okirat által előírt egyéb 

feladatokat;
j) köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti ti-

tokként megőrizni;
k) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat;
l) végrehajtja a tag döntéseit.

3. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi 
szabályok a Ptk. alapján:
a) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény 

elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos kö-
vetkezmények alól nem mentesült.

b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítélet-
ben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet.

c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtarta-
mig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a 
vezető tisztségviselői tevékenységtől.

d) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvény-
társaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági 
részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gaz-
dasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan 
gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, 
amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő 
új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfo-
gadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről 
értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztség-
viselő vagy felügyelő bizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet 
szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy 
saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tarto-
zó szerződéseket.

4. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi 
szabályok a Civil tv. alapján:
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem 
lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 

Béga utca                                                                            Teljes
Berettyó utca                                                                        Teljes
Berezna utca                                                                         Teljes
Bodrog utca                                                                          Teljes
Budafoki út                                                                          Teljes
Csele utca                                                                           Teljes
Diósdi út 000016  végig Páros
Diósdi út 013697  végig Hrsz.foly
Dráva utca                                                                           Teljes
Duna utca                                                                            Teljes
Galga utca                                                                           Teljes
Garam utca                                                                           Teljes
Hanság utca                                                                          Teljes
Kis-Duna utca                                                                        Teljes
Poprád utca                                                                          Teljes
Rába utca                                                                            Teljes
Rábca utca                                                                           Teljes
Rákos utca                                                                           Teljes
Rebarbara utca                                                                       Teljes
Repkény utca                                                                         Teljes
Rezeda utca                                                                          Teljes
Ricinus utca                                                                         Teljes

Rima utca                                                                            Teljes
Rózsa utca                                                                           Teljes
Sajó utca                                                                            Teljes
Sárd utca 1-29-ig páratlan 
Sárd utca 2-36-ig páros
Sárvíz utca                                                                          Teljes
Sebes utca                                                                           Teljes
Séd utca                                                                             Teljes
Sió utca                                                                             Teljes
Szalajka utca                                                                        Teljes
Szalvia utca                                                                         Teljes
Szamos utca                                                                          Teljes
Szarkaláb utca                                                                       Teljes
Szegfű utca                                                                          Teljes
Tisza utca                                                                           Teljes
Tó utca                                                                              Teljes
Tulipán utca                                                                         Teljes
Viola utca                                                                           Teljes

Megosztás utáni lakosságszám: 
0-18-éves korig: 567 fő; 19-62 éves korig: 2135 fő; 63 éves 
kor felett:898 fő; Összesen: 3600 fő”
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191/2014. (VII. 09.)
h a t á r o z a t a

előszerződés megkötéséről a 11. számú vegyes 
fogorvosi praxis ellátására

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr� Darvas Juli-
annát a 11� számú új vegyes fogorvosi praxis (Érd, Budai 
út 3� fszt� 2�) orvosaként foglalkoztatni kívánja, amennyi-
ben a fogszakorvos a praxis vonatkozásában a praxisjog 
megszerzését igazolja� A Közgyűlés ennek érdekében a 
határozat 1� mellékletét képező előszerződést megköti�
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az érdi új 11� számú vegyes fogorvosi praxisra vonatko-
zó praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a 
fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel tör-
ténő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Fele-
lősségű Társasággal - melynek keretében a fogszakorvos 
a tevékenységét végzi - a határozat 2� melléklete szerinti 
tartalommal feladat-ellátási szerződést kössön öt éves ha-
tározott időtartamra�
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft� 
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási 
Pénztárával finanszírozási szerződést kössön�
4. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkor-
mányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsola-
tos kötelezettség nem terheli�
A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 162/2014� (VI� 26�) ha-
tározatát visszavonja�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

192/2014. (VII. 09.)
h a t á r o z a t a

feladat-ellátási szerződés megkötéséről az 5. számú 
vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak 

ellátására

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014� augusztus 
1-jétől 2017� október 31-ig terjedő határozott időtartamra 
a határozat melléklete szerinti tartalommal feladat-ellá-
tási szerződést köt a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhely: 2225 Üllő, Kossuth 
Lajos út 22� Cg�: 13-09-150823 képviseli: dr� Jenei And-
rás ügyvezető) az 5� számú vegyes fogorvosi körzet alap-
ellátási feladatainak ellátására� 
2� A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft� 
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási 
Pénztárával finanszírozási szerződést kössön� A fogorvo-
si tevékenységet dr� Zsingor Anna fogorvos látja el, aki a 
Szép és Ép Fog Kft� alkalmazottja�
3� A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft� 
az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-
41� szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlant telephelyként működtesse, és azt valamennyi 
hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként re-
gisztráltathassa�
A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkor-
mányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsola-
tos kötelezettség nem terheli�
A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 161/2014� (VI� 26�) ha-
tározatát visszavonja�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig-,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- 

és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását 
nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős 
összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletle-
zárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyet-
tesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az 
adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, ille-
tőleg törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájé-
koztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasz-
nú szervezetnél is betölt.
5. Megszűnik az ügyvezetői megbízás:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtarta-

mának lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén feltétel 

bekövetkeztével,
c) visszahívással,
d) lemondással,
e) az ügyvezető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésé-

vel,
f) az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátá-

sához szükséges körben történő korlátozásával,
g) az ügyvezetővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi 

ok bekövetkeztével.
Az ügyvezetőt a Tag bármikor, indokolás nélkül visszahív-
hatja.
Az ügyvezető megbízatásáról a Taghoz intézett nyilatkozat-
tal bármikor lemondhat. 
6. A társaság cégjegyzése 
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy 
kézzel előirt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az 
ügyvezető önállóan írja a teljes nevét olyan formában, ahogy 
azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (aláírás-minta) tartal-
mazza.”
3� Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tar-
talommal maradnak hatályban�
4� Az Alapító figyelemmel a 168/2014� (VI� 26�) számú 
határozatára, miszerint a Társaságot 2014� június 26-ai 
hatállyal a civil szervezetek működéséről és támogatásá-
ról szóló 2011� évi CLXXV� törvény szerinti közhasznú 
szervezetté alakította át, elhatározza az erre utaló „köz-
hasznú” jelzőnek a társaság nevében és a cégformájában 
való feltüntetését�

5� A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módo-
sított alapító okirat aláírására és a Cégbíróság előtti el-
járásra�
Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

189/2014. (VII. 09.)
h a t á r o z a t a

a 2014. évi, a városban működő alapítványok 
támogatásáról, illetve

alapítványi források átadására vonatkozó döntések 
meghozataláról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a határozat 
melléklete szerinti alapítványi források átadásáról, vala-
mint jóváhagyja a határozat mellékletében szereplő ala-
pítványi források átadását�
Határidő: határozat közlésére: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

190/2014. (VII. 09.)
h a t á r o z a t a

fogorvosi alapellátási feladatok tárgyában megkötött 
feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a FORTUNADENT 
Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-
gal (székhely: 2700 Cegléd Szél u� 16� fióktelep: 2030 Érd 
Felső utca 39-41� Cg�:13-09-159405, képviseli: Bacskai 
János ügyvezető) 2012� október 9-én vegyes fogorvosi 
alapellátási feladatok ellátása tárgyában megkötött fel-
adat-ellátási szerződést 2014� július 31-jei hatállyal közös 
megegyezéssel a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal megszünteti�
A Közgyűlés az érdi ingatlan-nyilvántartásban 22765 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Érd Felső 
utca 39-41� szám alatt található, önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlannak a fenti társaság telephelyeként 
történő működtetésére vonatkozó hozzájárulását a szer-
ződés megszűnésének napjával visszavonja�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-el-
látási szerződés megszüntetésének aláírására�
A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 160/2014� (VI� 26�) ha-
tározatát visszavonja�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
jegyző polgármeste

4
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Alapítvány megnevezése
Javaslatot tevő bizottság/

Polgármester
Támogatás jogcíme

Támogatás 
összege

Év

Magyarok Öröksége Alapítvány Polgármester Terembérleti díjak 1,200,000 Ft 2012�

Pro Minoritate Alapítvány Polgármester Tusnádfürdő 400,000 Ft 2013�

Vörösmarty Mihály Gimn� 
Alapítvány

Polgármester Cserediákprogram 100,000 Ft 2013�

Pro Minoritate Alapítvány Polgármester Csángó bál 400,000 Ft 2013�

Hétszínvirág Alapítvány Polgármester Előadói tiszteletdíj 40,000 Ft 2014�

Vörösmarty Mihály Gimn� 
Alapítvány

Polgármester Tornapálya,udvar fejlesztés 500,000 Ft 2014�

Tusculanum Alapítvány 
Gárdonyi

Polgármester Könyvtár fejlesztés 500,000 Ft 2014�

Magyarok Öröksége Alapítvány Polgármester Érdi fellépések költségei 1,000,000 Ft 2014�

Pro Minoritae Alapítvány Polgármester Tusnádfürdő 400,000 Ft 2014�

Bolyai János Alapítvány Polgármester Osztrák testvériskolai kapcs� 54,000 Ft 2014�

Együtt,Értünk Alapítvány Polgármester Jótékonysági est 10,000 Ft 2014�

Cinka Panna Cigány Színház 
Alapítvány

Polgármester Közszolgálati tevékenység 200,000 Ft 2014�

Vincellér Alapítvány Polgármester
Lánykórus szászrégeni 
utazása

404,000 Ft 2014�

Összesen 8,678,070 Ft

Melléklet a Közgyűlés 189/2014. (VII.9.) határozatához

Alapítvány megnevezése
Javaslatot tevő bizottság/

Polgármester
Támogatás jogcíme

Támogatás 
összege

Év

Hétszínvirág Alapítvány Oktatási és Művelődési Bizottság Kirándulási költségek 100,000 Ft 2014�

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Oktatási és Művelődési Bizottság Koncertek költségei 130,000 Ft 2014�

Mátyás Király Alapítvány Oktatási és Művelődési Bizottság
Mesemondó-és rajz verseny 
költségei

50,000 Ft 2014�

Hóangyal Alapítvány Oktatási és Művelődési Bizottság
kirándulás,koncert,múzeum 
költségek

100,000 Ft 2014�

Tusculanumi Alapítvány Oktatási és Művelődési Bizottság
Vendéglátás,belépőjegyek,út
iköltségek

140,000 Ft 2014�

Érdligeti Református Templom 
Alapítvány

Oktatási és Művelődési Bizottság Nyomdai költségek 150,000 Ft 2014�

Érdi Gimnázium Alapítvány Oktatási és Művelődési Bizottság terembérlet,jutalmak 100,000 Ft 2014�

Kisgazda Örökség és Levéltár 
Alapítvány

Oktatási és Művelődési Bizottság Előző évi munka 100,000 Ft 2014�

Vörösmarty Mihály Gimnázium 
Alapítvány

Oktatási és Művelődési Bizottság Márc� 15� rendezvény 100,000 Ft 2014�

Sportiskola Alapítvány Oktatási és Művelődési Bizottság Advent, Batthány napok 150,000 Ft 2014�

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány
Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Nyári tábor 150,000 Ft 2014�

Mátyás Király Alapítvány
Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Verseny lehetőség, ennek 
költségei

150,000 Ft 2014�

Hóangyal Alapítvány
Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Gyógypedagógiai célú 
lovagoltatás

150,000 Ft 2014�

Bolyai János Alapítvány
Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Egyházaskozári nyári tábor 100,000 Ft 2014�

Bolyai János Alapítvány
Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Martonvásári kirándulás 50,000 Ft 2014�

VMG Alapítvány
Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Sport nap,egyéb programok 200,000 Ft 2014�

Emberi Hang Alapítvány
Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Terápiás sportprogramok 250,000 Ft 2014�

Érdligeti Református Templom 
Alapítvány

Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Táborozás 100,000 Ft 2014�

Sportiskolai Alapítvány
Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Tábor,verseny,eszközök 
költsége

350,000 Ft 2014�

Emberi Hang Alapítvány Szociális és Egészségügyi Bizottság Nyári tábor 323,970 Ft 2014�

Hétszínvirág Alapítvány Szociális és Egészségügyi Bizottság Egészségmegörzés 50,000 Ft 2014�

Pesovár-Magyarok Öröksége 
Alapítvány

Polgármester Gyermekfesztivál Ciprus 160,000 Ft 2011�

Érdi Gimnázium Alapítvány Polgármester Diákgála terembérleti díj 60,000 Ft 2011�

Sportiskolai Alapítvány Polgármester
Utazási költség 
Diákolimpiára

100,000 Ft 2011�

Dévai Szent Ferenc Alapítvány Polgármester Templom felújítás 100,000 Ft 2011�

Emberi Hang Alapítvány Polgármester Étkezési költség üdülésen 56,100 Ft 2011�
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1. sz. melléklet a Közgyűlés 191/2014.(VII.9.) határozatához

Ikt� Szám: ………��
Üi�: Dudás E

ELŐSZERZŐDÉS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 394909, statisztikai 
számjel: 15394909751132113, adószám: 15394909-2-13) képviseletében T� Mészáros András polgármester, mint 
megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről dr. Darvas Julianna (sz�: Budapest, 1956� április 8� an: Bicskei Julianna, lakóhelye: 1082 Budapest, Baross utca 
90�), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), egészségügyi szolgáltató között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1� Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, Érd, Budai út 3� fszt� 2� szám alatti, 11� számú 
vegyes fogászati praxis (továbbiakban: Praxis) feladatai ellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000� évi II� törvény 2/B� § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése� 

2� Szerződő felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013� évi V� törvény 
(továbbiakban: Ptk�) 6: 73� § alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését 
követően, de legkésőbb jelen előszerződés 4� pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni� 

3� A Megbízó rögzíti, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal öt évre szóló feladat-ellátási 
szerződést kíván kötni a praxis vegyes fogorvosi feladatainak ellátására, amennyiben Dr� Darvas Julianna fogorvos a 
Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja� Az egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Önálló 
orvosi tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 313/2011� (XII� 23�) Korm� rendeletben szabályozott 
praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja� 

4� A Megbízó és a Megbízott a feladat-ellátási szerződést a 3� pontban foglaltak teljesülése esetén, de legkésőbb 2014� 
július 31� napjáig kötelesek megkötni�

5� Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás feltételeit� 

6� Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályokat, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V� törvény (továbbiakban: Ptk�) rendelkezéseit kell alkalmazni� Ha 
valamely fél a 4� pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen előszerződés szabályaival 
ellentétesen megtagadja, a másik fél – választása szerint – a Ptk 6:73� § (1) bekezdése alapján a bíróságtól kérheti a 
szerződés létrehozását� A szerződésből eredő esetleges jogvita esetén a felek hatáskörtől függően kikötik a Budaörsi 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét� 

7� Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk 6: 73� § (3) bekezdésében meghatározott 
esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén�
8� Jelen előszerződés az aláírás napjától 2014� július 31� napig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a szerződő 
felek feladat-ellátási szerződést kötnek� 
9� Jelen előszerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott 
helyen és időben jóváhagyólag aláírták� 

Érd, 2014�� …………………………�� 
Megbízó

T. Mészáros András
polgármester

Megbízott
dr. Darvas Julianna 

fogorvos

Melléklet a Közgyűlés 190/2014.(VII.9.) határozatához

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 731256, statisztikai 
számjel: 115731254-8411-321-13, adószám: 15731254-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001, 
képviseletében T� Mészáros András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban Megbízó)
másrészről a FORTUNADENT Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd, 
Szél u� 16� fióktelep: Érd, Felső utca 39-41� Cg�: 13-09-159405 adószáma: 24130699-1-13, képviseletében Bacskai 
János ügyvezető), mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum
– Megbízó és Megbízott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 286/2012� (IX�20�) számú 

határozata alapján 2012� október 9-én feladat-ellátási szerződést kötött vegyes fogorvosi alapellátási feladatok 
ellátására;

– A szerződő felek között a megállapodás öt éves határozott időtartamra jött létre azzal, hogy a tevékenységet a 
Megbízott alkalmazásában álló dr� Zsingor Anna fogorvos végzi�

– A feladat-ellátási szerződés megszüntetését megbízott kezdeményezte arra tekintettel, hogy megállapodást kötött 
a Szép és Ép Fog Kft-vel, a praxis működtetésének átvételéről, aki Dr� Zsingor Anna alkalmazásával folytatja 
tovább az 5� számú vegyes fogorvosi praxis működtetését� 

A fentiek alapján a felek közötti feladat-ellátási szerződés megszüntetése szükséges�

1� Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött feladat-ellátási szerződést a preambulumban foglaltakra 
tekintettel 2014� július 31-i hatállyal megszüntetik Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése __/2014� 
(VII�9) határozata alapján�

2� Szerződő felek kijelentik, hogy egymással elszámoltak, és ezen jogügyletből fakadóan további követelésük egymással 
szemben nincs�

3� Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013� évi V� 
törvény és a vonatkozó ágazati jogszabályok alkalmazását kötik ki�

Érd, 2014. ……………………….

Megbízó
T. Mészáros András

polgármester

Megbízott
FORTUNADENT Kft.
Bacskai János ügyvezető
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6� Megbízott munkarendje:
Hétfő:14�00-20�00-ig
Kedd:7�30-13�30-ig
Szerda: 14�00-20�00-ig
Csütörtök:7�30-13�30-ig
Péntek:14�00-20�00-ig

7� Megbízott köteles a 4/2000� (II� 25�) EüM rendelet 6� § (3) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
asszisztenst foglalkoztatni saját költsége és kockázata terhére�

8� A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik� dr� Darvas Julianna helyettesei: dr� Baumann 
Nóra, dr� Balázs Adrienne, dr� Molnár Judit, dr� Molnár Anna, dr� Varga Mária, dr� Jenei András fogorvosok a 
43/1999� (III� 3�) Korm� rendelet alapján� Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő 
orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek 
legalább az 50%-át teljesíteni� 

9� A Megbízott a fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése esetén az ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében részt venni 
köteles a 47/2004� (V�11�) EszCsM rendelet 6�§ (4) bekezdése alapján�

10� A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységének végzésével 
kapcsolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót - annak 
kérésére - a feladata ellátásáról az orvosi titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni�

11� A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a finanszírozási szerződést közvetlenül Budapest Főváros Kormányhivatala 
Egészségbiztosítási Pénztárával kösse meg és az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összegről a szerződés 
időtartamára a Megbízott javára lemond� Megbízott köteles a finanszírozási szerződés egy példányát az aláírástól 
számított 60 napon belül Megbízó részére másolatban átadni�

12� Megbízott a fogászati tevékenység végzéséhez alkalmas – a megfelelő engedélyekkel rendelkező – rendelőt, 
valamint a felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles 
gondoskodni�

13� Megbízott jelen szerződés megkötésekor és annak hatálya alatt szavatol azért, hogy az önálló orvosi tevékenység-
ről szóló 2000� évi II� törvény szerinti praxisjoggal (működtetési joggal) rendelkezik�

14� A felek közötti szerződés időtartama alatt, amennyiben körzethatár módosítás történik és emiatt a Megbízottat 
kár éri, a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik� A kártalanítás megállapításánál, a fogorvosi szolgáltató által 
– a finanszírozás keretében kapott – egy éves összeget kell figyelembe venni�

15� A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 
hat hónap�

16� Megbízó a feladat-ellátási szerződést - indokolással - felmondja, ha 
a) az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem a felszólítás 
kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti, vagy megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, és azoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 6 hónapon belül
b) a fogorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti�

2. sz. Melléklet a Közgyűlés 191/2014.(VII.9.) határozatához

Ikt� Szám: …………�
Üi�: Dudás E

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(vegyes fogászati alapellátás feladataira)

Amely létrejött egyrészről
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 394909, statisztikai 
számjel: 15394909751132113, adószám: 15394909-2-13) képviseletében T� Mészáros András polgármester, mint 
megbízó (továbbiakban: Megbízó)

másrészről a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos 
út 22� adószám: 23553255-1-13, Cg�: 13-09-150823, képviseletében: dr� Jenei András ügyvezető, mint megbízott, 
(továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi körzeteiről szóló 64/2011 (VIII�1�) önkormányzati rendeletét 2014� 
augusztus 1-ei hatálybalépéssel a fogorvosi alapellátási körzetek tekintetében módosította� Az újonnan kialakított 
körzet vonatkozásában feladat-ellátási szerződése megkötése szükséges� 

1� A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 191/2014� (VII� 
9�) határozata alapján öt éves határozott időtartamra a 11� számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak 
ellátásával megbízza Megbízottat a 2011� évi CLXXXIX� törvény 13� § (1) 4� pontja, valamint az 1997� évi CLIV� 
törvény 152� §-a alapján �

2� Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi tevékenységet a praxisra jogosult 
dr� Darvas Julianna fogorvos saját maga végzi teljes munkaidőben a Megbízott alkalmazásában az Érd Budai út 3� 
fszt� 2� szám alatt a Megbízott által biztosított rendelőben�

3� A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a jelen szerződés függeléke, egyben az Érd háziorvosi 
körzeteiről szóló 64/2011 (VIII�1�) önkormányzati rendelet 1� melléklete szerinti működési területen folyamatosan, 
saját felelősségére ellátja, illetve azok ellátásáról maga gondoskodik� Tevékenységét a 1997� évi LXXXIII� törvény, az 
1997� évi CLIV� törvény, a 43/1999� (III�3�) Korm� rendelet, a 4/2000�(II�25�) EÜM rendelet, a 2000� évi II� törvény, 
és a végrehajtására alkotott 313/2011� (XII�23�) Korm� rendelet, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok és 
szakmai előírások szerint végzi�

4� Jelen szerződés mellékletét képezi:
– Működési engedély;
– Finanszírozási szerződés;
– Felelősségbiztosítási szerződés;
– Megbízott cégkivonata;
– Praxisengedély�

5� Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a fogorvosi alapellátás körén kívül végzett és díjazott más, hatályos 
jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet végezzen� 
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Melléklet a Közgyűlés 192/2014.(VII.9.) határozatához

Ikt. szám:……………
Üi.: Dudás E

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(vegyes körzet fogászati alapellátási feladataira)

Amely létrejött egyrészről
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 394909, statisztikai 
számjel: 15394909751132113, adószám: 15394909-2-13) képviseletében T� Mészáros András polgármester, mint 
megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos 
út 22� adószám: 23553255-1-13, Cg�: 13-09-150823, képviseletében: dr� Jenei András ügyvezető, mint megbízott, 
(továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum
A FORTUNADENT Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság képviselőjével 2012� október 9-én 
az 5� számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel 
megszüntetésre került Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2014� (VII�9�) számú határozata alapján� A 
korábban ebben a gazdasági társaságban tevékenykedő Dr� Zsingor Anna a fogorvosi tevékenységét a továbbiakban a 
Megbízott alkalmazásában fogja végezni� A Megbízottal feladat-ellátási szerződés megkötése szükséges�

1� A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 192/2014� (VII�9�) 
határozata alapján 2014� augusztus 1-től 2017� október 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza Megbízottat 
a 2011� évi CLXXXIX� törvény 13� § (1) 4� pontja, valamint az 1997� évi CLIV� törvény 152� §-a alapján a Megbízó 
ellátási kötelezettségébe tartozó 5� számú vegyes fogászati körzet alapellátási feladatainak ellátásával� 

2� Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatot kizárólag a vegyes fogorvosi praxisra jogosult dr� Zsingor 
Anna végzi heti 25 órás munkaidőben, az Érd Felső utca 39-41� szám alatt, a Dr� Romics László Egészségügyi 
Intézmény által biztosított rendelő helyiségében�

3� A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a jelen szerződés függeléke, egyben az Érd háziorvosi 
körzeteiről szóló 64/2011 (VIII�1�) önkormányzati rendelet 1� melléklete szerinti működési területen folyamatosan, 
saját felelősségére ellátja, illetve azok ellátásáról maga gondoskodik� Tevékenységét a 1997� évi LXXXIII� törvény, az 
1997� évi CLIV� törvény, a 43/1999� (III�3�) Korm� rendelet, a 4/2000�(II�25�) EÜM rendelet, a 2000� évi II� törvény, 
és az annak végrehajtására alkotott 313/2011� (XII�23�) Korm� rendelet, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok 
és szakmai előírások szerint végzi�

4� Jelen szerződés mellékletét képezi:
– Működési engedély;
– Finanszírozási szerződés;
– Felelősségbiztosítási szerződés;
– Megbízott cégkivonata;
– Praxisengedély�

5� Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a fogorvosi alapellátás körén kívül végzett és díjazott más, hatályos 
jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet végezzen az alapellátási feladatok ellátására biztosított 
rendelő helyiségén kívül�

17� A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt 
címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján�

18� Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező 
jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják�

19� Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók� Jogvita 
esetén a felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak�
20� Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
írják alá�

Érd, 2014. ……………………..

Megbízó
T. Mészáros András

polgármester

Megbízott
dr. Jenei András

ügyvezető
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18� A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt 
címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján�
19� Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező 
jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják�
20� Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók� Jogvita 
esetén a felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak�
21� Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
írják alá�

Érd, 2014� ……………………��

Megbízó
T. Mészáros András

polgármester

Megbízott
dr. Jenei András

ügyvezető

6� A helyiség használata tekintetében Megbízott a Dr� Romics László Egészségügyi Intézménnyel külön megállapodást köt� 

7� A Megbízott munkarendje:
Hétfő: 7:30-12�30-ig
Kedd: 14:00-19:00-ig
Szerda: 7:30-12�30-ig
Csütörtök: 14�00-19�00-ig
Péntek: páros:  7�30-12�30-ig
 páratlan: 14�00-19�00-ig

8� Megbízott köteles a 4/2000� (II� 25�) EüM rendelet 6� § (3) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
asszisztenst foglalkoztatni saját költsége és kockázata terhére�

9� A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik� dr� Zsingor Anna helyettesei: dr� Baumann 
Nóra, dr� Balázs Adrienne, dr� Molnár Judit, dr� Molnár Anna, dr� Varga Mária és dr� Jenei András fogorvosok a 
43/1999� (III� 3�) Korm� rendelet alapján� Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő 
orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek 
legalább az 50%-át teljesíteni� 

10� A Megbízott fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése esetén az ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében köteles 
részt venni a 47/2004� (V�11�) EszCsM rendelet 6� § (4) bekezdése alapján.

11� A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységének végzésével 
kapcsolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót - annak 
kérésére - a feladata ellátásáról az orvosi titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni�

12� A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a finanszírozási szerződést közvetlenül Budapest Főváros Kormányhivatala 
Egészségbiztosítási Pénztárával kösse meg és az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összegről a szerződés 
időtartamára a Megbízott javára lemond� Megbízott köteles a finanszírozási szerződés egy példányát az aláírástól 
számított 60 napon belül Megbízó részére másolatban átadni�

13� Megbízott a fogászati tevékenység végzéséhez alkalmas – a megfelelő engedélyekkel rendelkező – rendelőt, 
valamint a felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles 
gondoskodni�

14� Megbízott jelen szerződés megkötésekor és annak hatálya alatt szavatol azért, hogy az önálló orvosi tevékenység-
ről szóló 2000� évi II� törvény szerinti praxisjoggal (működtetési joggal) rendelkezik�

15� A felek közötti szerződés időtartama alatt, amennyiben körzethatár módosítás történik és emiatt a Megbízottat 
kár éri, a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik� A kártalanítás megállapításánál, a fogorvosi szolgáltató által 
– a finanszírozás keretében kapott – egy éves összeget kell figyelembe venni�

16� A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 
hat hónap�

17� Megbízó a feladat-ellátási szerződést - indokolással - felmondja, ha 
a) az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem a felszólítás 
kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti, vagy megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, és azoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 6 hónapon belül
b) a fogorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti�
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