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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. február 13-án tartandó ülésére  

fogászati ellátáshoz 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést kötött 
fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátására a SplenDent Kft-vel, 2009. október l. napjától 
kezdődően, határozatlan időre. A Kft. ügyvezetője írásban bejelentette – figyelemmel a 
feladatellátási szerződés 17.) pontjában foglaltakra – hogy tevékenységét 2020. július 30. 
napjával, közös megegyezéssel meg kívánja szűnteti. 

A vegyes fogászati körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében pályázati 
felhívás közzététele szükséges. 

Határozati javaslat 

A Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fogászati vegyes körzet ellátásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatokat hozza: 

1.) A képviselő-testület a SplenDent Kft. ügyvezetőjének, a 2009. október 1. napjától 
szóló fogorvosi, iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés felmondását 
tudomásul veszi; a szerződés megszűnésének időpontja 2020. július 31. 

2.) A képviselő-testült elrendeli a fogorvosi egészségügyi alapellátási feladatok ellátására  
            a fogászati vegyes körzet fogorvosi feladatainak ellátására 2020. március 1. napján           
            pályázati felhívásközzé tételét a körzet 2020. augusztus 1. napjától történő feladat- 
            ellátásának biztosítására.  

           A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármester a pályázati kiírásnak a     
           Kéthely Község Önkormányzata honlapján történő közzétételére. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2020. március 1. 

K é t h e l y, 2020. február 7. 

Molnár Balázs 
polgármester 



Pályázati felhívás – Kéthely vegyes fogorvosi körzet egészségügyi alapellátási 
feladatain 

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kéthely vegyes fogorvosi körzet területi 
ellátási kötelezettséggel működtetendő fogorvosi egészségügyi alapellátási feladatainak 
ellátására. 
A fogorvosi rendelő címe: 8713 Kéthely, Magyari u. 5. 

Pályázati feltételek: 
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,
– a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM
rendeletben előírt feltételek megléte, 
– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte, 
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– vállalkozási formában történő működtetés.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 
– fényképes szakmai önéletrajz,
– részletes szakmai program,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet
és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK) igazolása,
– a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
– egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati
anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához. 

Illetmény és juttatások: 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint. 



Egyéb információk: 
– A fogorvosi körzet területi leírása: fogorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását Kéthely 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(I.26.) az egészségügyi alapellátási 
körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)                 
5. §-a értelmében Kéthely község telje közigazgatási területe beletartozik. A Rendelet 7. §-a 
értelmében Kéthely Község Önkormányzata biztosítja az önkormányzatok között született 
társulási megállapodás alapján, a kéthelyi székhelyen a fogorvosi feladatok ellátását 
Somogyszentpál község lakossága vonatkozásában is. 

Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal. 

– Eredményes pályázat esetén az önkormányzat a nyertes pályázóval a 2000. évi II. törvény                  
2/B. § (2) bekezdése alapján – a feltételek megléte esetén – határozatlan idejű, egyéb esetben                     
5 év időtartamra szóló határozott idejű feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés 
feltételeit rögzítik. A meghirdetett körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes 
pályázó részére!!!??? 
– A jelen hatályos finanszírozási szerződés alapját képező lakosságszám a vegyes fogorvosi 
körzetben: 18 év alatti 330 fő, 19-62 év közötti 1374 fő, 62 év feletti: 563 fő, összesen 2267 fő. 
– A feladat ellátását szolgáló, önkormányzati tulajdont képező rendelő használata ingyenesen kerül 
a feladat ellátó részére biztosításra. A rendelő tárgyi minimumfeltételeit átadáskor az önkormányzat 
biztosítja, melyek használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a rendelő 
fenntartási, az átadott eszközök karbantartási, javítási, pótlási költségei a feladat ellátóját terhelik. 
– A rendelő felújítása és új tárgyi eszközökkel való ellátása 2019. évben megtörtént. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15. 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban 
kell benyújtani a következő címen: Molnár Balázs polgármester, Kéthely Község Önkormányzata 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.  A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat” 
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat a benyújtási határidőt követő első képviselő-
testületi ülésen elbírálásra kerül. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat  

A feladat-ellátás kezdete: 
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására 
vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével 
kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 85/339-210 központi telefonszámon, vagy 
személyesen az Molnár Balázs polgármesternél. 

A pályázat közzétételre kerül a következő honlapokon: www.kethely.hu 

 












