
      TABDI KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________
4/2020. sz. ülés 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2020. február 19-én a Tabdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Horváth-Hetényi 
Vivien, Szlama Edina képviselők,  
Filus Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 
 
Bejelentetten távol maradt: Kiss Gábor György, Kiss Sándor, Szkenderovits Lajosné 
képviselők 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az 
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a kiosztott meghívó (az ülés összehívása telefonon történt) 
szerinti napirendet tárgyalják, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 
 
 
N A P I R E N D: 
 

1. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés elfogadása  
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
 

2. A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tabdin” tárgyban megindított  
közbeszerzési eljárás lezárása 
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
 

1. 
 

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés elfogadása 
 

(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: A képviselők az ülés előtt kapták kézhez az anyagot, melyet 
megismerhettek. Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése 
javaslata. 
 
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 
előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



 2 

14/2020.(II.19.)sz. határozat 
A Tabdi-Kaskantyú-Páhi fogorvosi és 
iskolafogászat egészségügyi feladatai  
tartós helyettesítéssel történő ellátására 
vonatkozó feladat-ellátási szerződés elfogadása 
 

HATÁROZAT  
 

1. Tabdi Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tabdi-Kaskantyú-
Páhi fogorvosi körzet fogorvosi és iskolafogászati feladatok ellátását a Véda-Dent Kft-
vel (2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út. 111/A. adószám: 24136712113 képviseli Dr. 
Magyar Boglárka) kötött tartós helyettesítésre vonatkozó megbízással kívánja ellátni 
2020. március 1. napjától a határozat mellékletét képező megbízási szerződésben 
foglalt feltételekkel és időtartamra. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza Fábián Sándor Tabdi Község polgármesterét, a 

közös körzet képviseletében a fogorvosi és iskolafogászati feladatok helyettesítéssel 
történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására és a fentiekben 
megjelölt feladatok ellátását biztosító további ügyintézésre. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

14/2020.(II.19.)sz.határozat melléklete 
 

Feladat-ellátási szerződés fogászati alapellátás és iskolafogászat tevékenység végzésére 
tartós helyettesítés keretében 

  
mely létrejött egyrészről  Tabdi Községi Önkormányzat gesztor település (6224 Tabdi, 
Kossuth Lajos u. 9. ; adószám: 15724894-2-03; Stat.sz: 15724894-841132103; Törzsszám: 
724892, képviseli Fábián Sándor polgármester), mint Megbízó, másrészről a Véda-Dent Kft. 
(2340, Kiskunlacháza, Dózsa Gy út 111/A, adószám: 24136712113 képviseli: Dr. Magyar 
Boglárka) mint Megbízott - továbbiakban Megbízó és Megbízott; együttesen Felek - 
között a Tabdi – Kaskantyú – Páhi közigazgatási területén lévő fogorvosi körzet működtetése 
tárgyában a praxis helyettesítésére, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

 
Preambulum 

 
Tabdi Községi Önkormányzat, Kaskantyú Község Önkormányzata valamint Páhi Község 
Önkormányzata az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Tv. (továbbiakban 
Etv) 5. § (1) b) pontja alapján kötelezettséggel bír a fogorvosi alapellátás biztosítására.  
Az Önkormányzat ebben a tárgykörben Rendelet alkotására is kötelezett. A Rendeletben 
meghatározott körzethatárokról az egészségügyi államigazgatási szervet tájékoztatnia kell. Az 
Etv 10. § (1) alapján az Önkormányzat a fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli ügyeleti 
ellátásáról is gondoskodni köteles. Önkormányzati kötelezettség az Etv 15. § (2) b) pontja 
alapján az iskola-egészségügyi ellátás keretében a fogazati rendellenességek felismerését 
célzó vizsgálat, valamint a teljes fogazati status rögzítése.  
Tabdi, Kaskantyú és Páhi Önkormányzatok Képviselő-testületei határozatban döntöttek a 
feladatellátási szerződés Megbízottal történő megkötéséről és egyben meghatalmazták Fábián 
Sándor Tabdi Község polgármesterét jelen feladatellátási szerződés aláírásával. 



 3 

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásnak nem része a fogászati ügyeleti ellátás 
biztosítása.  
Felek jelen Megállapodás aláírását követően együttműködnek a Fogorvosi Rendelő 
engedélyeztetése és az egészségügyi finanszírozó szervvel történő szerződés előkészítése, 
megkötése tárgyában is. 
 

A szerződés tárgya 
 

1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy Tabdi – Kaskantyú – Páhi községek közigazgatási 
területén helyettesítés keretében folyamatos fogorvosi ellátást (rendelést) és 
iskolafogászatot biztosítson a községek lakosai részére az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV törvény, valamint a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) NM. számú 
rendelet alapján. 

 
A tevékenységet ellátó személy(ek) 

 
2. Megbízott az 1. pontban meghatározott fogorvosi helyettesítési tevékenységet 2020. 

március 1. napjától dr. Oigbo JanillaI jeoma fogorvos közreműködésével látja el. A 
fogorvos személyében történő esetleges változtatást az engedélyezéshez szükséges időben 
Megbízott Megbízó felé írásban jelzi, ide nem értve az egy hónapot meg nem haladó – 
nem bejelentés-köteles – helyettesítést valamint a tulajdonos-ügyvezető általi 
helyettesítés esetét. 
 

A tevékenység végzésének helye, költségviselés 
 

3. Jelenleg Tabdi és Kaskantyú településeken a fogorvosi rendelő nem alkalmas fogászati 
rendelésre, ezért Megbízott a fogorvosi tevékenységét mindhárom településre 
vonatkozóan Páhi, Kossuth u. 4. szám sz. alatti rendelőben a Működési engedélyben 
engedélyezett rendelési időben és az ott lévő eszközökkel látja el. 
 

4. Tabdi, Kaskantyú és Páhi Önkormányzatok Képviselő-testületei vállalja, hogy a rendelés 
beindításához szükséges a Megbízottal egyeztetett minimális műszer és fogászati 
anyagokat beszerzik. Az ezzel kapcsolatos költségeket a három Önkormányzat egyenlő 
arányban biztosítja.  
 

5. Páhi Község Önkormányzat a Páhi Község Önkormányzata tulajdonában lévő 6075 Páhi, 
Kossuth Lajos u. 4. szám alatti fogászati helyiséget, továbbá a fogorvosi feladatok 
ellátásához szükséges felszereléseket, műszereket – kivéve a Megbízott tulajdonában álló 
fogászati és szájsebészeti kéziműszereket – az e szerződésben foglalt feladatok 
ellátásának időtartamára, térítésmentesen megbízott rendelkezésére bocsátja. Saját 
forrásból biztosítja a rendelő működésével kapcsolatos alapvető fenntartási költségeket 
(víz, szennyvíz, villany, fűtés, internet költsége).  

 
Rendelési idő 

 
6. Megbízott a helyettesítést heti 14 óra rendelési idővel látja el az alábbiak szerint: 

 
Fogászati ellátás 

 
 Rendelési idő 
Hétfő 1400 - 1800 
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Kedd 900 - 1100 
Szerda 1400 - 1800 
Csütörtök 800 - 1100 
Péntek – 

Iskolafogászati ellátás 
 

Kedd 800 - 900 
 

 
A Felek kötelezettségei 

 
 

7. Megbízó kötelessége az épület és helyiségeinek rendszeres karbantartása (festés, mázolás, 
javítás). Az ingyenes használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatával 
felmerülő, azzal együtt járó értékcsökkenésért a Megbízott nem felel. Szerződő Felek 
rögzítik továbbá, hogy a használatba vett épület műszaki meghibásodásából eredő 
üzemeltetési költség többletet (pl. csőtörés, elfagyás, vízóra melletti szivárgás stb.) 
Megbízó köteles viselni.  
 

8. Megbízott viseli a praxis működtetéséhez szükséges, a 7. pontban nem jelölt költségeket, 
kifejezetten az orvosi felelősségbiztosítási díjat, veszélyes hulladék elszállítási díjat, a 
kötelező továbbképzések díját és kapcsolódó költségeit, a dolgozói egészségügyi 
alkalmassági vizsgálatainak díját, kamarai, utazási, munkaruha, védőfelszerelési 
költségeket. 

 
9. Megbízott köteles az ellátással kapcsolatos valamennyi vonatkozó hatályos 

jogszabályban előírt nyilvántartást vezetni és a szükséges adatszolgáltatásokat a megadott 
módon és határidőig megtenni, melynek elmaradásáról eredő kár a Megbízottat terheli. 
 

10. Megbízott a fogorvosi feladatokat fogászati asszisztens közreműködésével látja el. Ezen 
dolgozó fizetésének, juttatásainak, képzéseinek biztosítása, felelősségbiztosítási díja a 
Megbízottat terheli. Megbízott köteles az asszisztens akadályoztatása esetén a lehető 
legrövidebb idő belül helyettesítőről gondoskodni. 
 

11. Megbízott köteles Megbízóval egyeztetni azokat az eseményeket, amelyek tervezhetők és 
a fogorvosi feladatok ellátását érintik (továbbképzés, tanfolyam, szabadság, szakvizsga, 
stb). Ezekben az esetekben a Rendelési időt pótolni vagy előzetesen megtartani 
szükséges. A pótlásról a Megbízott, a páciensek tájékoztatásával egyidejűleg 30 napon 
belül gondoskodik. 
 

Helyettesítés 
 

12. Megbízott vállalja a szükség szerinti, fogorvosi feladatok ellátásához előírt, 
szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítését, és viseli annak pénzügyi 
vonzatait. 
 

Finanszírozási feladatok 
 

13. Megbízó vállalja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőjével (továbbiakban: 
NEAK) – mint egészségügyi szolgáltató – finanszírozási szerződést köt. Megbízó a 
finanszírozási szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges technikai feltételeket 
(internet) a jelentés-tételhez szükséges időben, a Fogorvosi Rendelőben biztosítja. 
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14. Megbízó az 1.) pontban foglalt feladatok ellátásáért díjra jogosult, mely összeg a NEAK 

által készített havi gyakoriságú Pénzforgalmi jelentés 06 soron jelzett Fogorvosi 
alapellátás sorok összege. Megbízó a díjat közvetlenül a NEAK-tól kapja meg. Megbízó 
kijelenti, hogy a NEAK-tól a fogászati ellátásra részére bármely jogcímen járó összegek a 
Megbízottat illetik meg. Megbízó a NEAK finanszírozás havi összegét teljes egészében 
minden tárgyhónapot követő 15. napjáig számla alapján átutalja a Megbízott 
bankszámlájára. 
 

Működtetési feltételek 
 

15. Megbízó a szerződés fennállása alatt más egészségügyi szolgáltató, egyéb szerv vagy 
magánszemély részére a Fogászat helységet kizárólag a Megbízottal történt előzetes 
egyeztetés alapján bocsátja rendelkezésre. Megbízó ettől a rendelkezéstől kizárólag 
egészségügyi vészhelyzet esetén, annak elhárításához szükséges ideig és mértékben térhet 
el.  
 

16. Megbízó és Megbízott az ellátás színvonalának emelése érdekében a jelenleg meglévő 
fogászati eszközök tekintetében a későbbiekben együttműködnek (fogászati szék és 
egységkészülék, amalgámszeparátor, kompresszor, orvosdiagnosztikai és képalkotó 
eszközök, stb). 
 

A szerződés időtartama, hatályba lépés 
 

17. A szerződést a felek határozott időtartamra kötik - 2020. december 31. napjáig, azzal, 
hogy egybehangzó nyilatkozatuk esetén a szerződés azonos tartalommal határozatlan 
időtartamúvá alakul át.  
 

18. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés rendelői működtetésre, alapellátás 
gyakorlására vonatkozó pontjai akkor lépnek hatályba, amikor a Rendelő valamennyi – a 
fogászati tevékenység végzéséhez – jogszabályban előírt engedély a Felek rendelkezésére 
áll.  

 
Felmondási idő 

 
19. Felek bármelyike jelen szerződést bármikor – 60 napos felmondási idővel, írásban  – 

felmondhatja. 
 

Egyéb rendelkezések 
 

20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. 
 

21. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a tárgykört érintő jogszabályi változások a jelen 
szerződésben foglaltakat módosítják.  
 

22. Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat elsősorban előzetesen 
egyeztetik, majd megegyezés hiányában a Kiskőrösi Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. A feladat-ellátási szerződést a felek annak elolvasása és együttes 
értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
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23. Jelen szerződés 5 oldalból és 23 pontból áll, hat eredeti példányban készült, melyek 
minden oldalát Felek szignóznak, záróoldalát aláírásukkal látják el.  

 
Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy szerződés-kötési képességük nem áll korlátozás alatt. 
 
 
Tabdi, 2020. február  
  
  
 Fábián Sándor Dr. Magyar Boglárka 
 polgármester ügyvezető igazgató 
 Megbízó Megbízott 
 
 
Záradék: 
Jelen megállapodást a megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 
döntéseikkel hagyták jóvá: 
 
Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ___/2020. (    ) határozatával,  
 
Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ___/2020. (    ) határozatával, 
 
Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ___/2020. (    ) határozatával, 
 
 

2. 
A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tabdin” tárgyban megindított 

 közbeszerzési eljárás lezárása 
 
(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: Szintén az ülés előtt ismerhették meg a képviselők az anyagot. 
Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése javaslata. 
 
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 
előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2020.(II.19)sz. határozat 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Tabdin” közbeszerzési eljárás lezárása 
 

HATÁROZAT 
 

Tabdi Község Képviselő-testülete 
 

 A Bíráló Bizottság egyhangú javaslata alapján a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Tabdin” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást 
eredményessé nyilvánítja. Egyéb eredménytelenségi ok nem áll fenn. 
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 A Bíráló Bizottság egyhangú javaslata alapján a jelen közbeszerzési eljárás 

tekintetében az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek: 
 
Ajánlattevő neve: Magyar Út- és Mezőgépgyár Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 6721 Szeged, Lechner tér 14. 

 
Ajánlattevő ajánlata: 
Ajánlati ár (nettó Ft):  26.739.950.- 
 
A szerződés teljesítésébe bevont szakember többlet tapasztalata: 68 hónap 

Jótállási idő: 12 hónap 

 Tabdi Községi Önkormányzat költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.  
 

 felhatalmazza a polgármestert a kivitelezővel történő szerződés megkötésére. 
 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester azt ülést bezárta.  
 
 
 

Kmft. 
 
 
 

     Fábián Sándor Filus Jánosné 
 polgármester jegyző 


