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ELŐTERJESZTÉS 

A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók 

feladat-ellátási szerződéseinek módosítása 

Biatorbágy további 3 településsel együtt úgy döntött, hogy társulási formában látja el a 
fogorvosi ügyelet feladatait. A szolgáltatást 2015. október 1. napjától a Baumann Dental és 
Marketing Kft. végzi a Biatorbágy, Szabadság utca 8. szám alatti rendelőben. A rendelőben 4 
háziorvos végez egészségügyi alapellátási feladatokat.  
Az önkormányzat és a Szolgáltatók között létrejött feladat-ellátási szerződés 14.) a pontja 
tartalmazza az orvosi körzetek működésével kapcsolatos rezsiköltség( víz, villany, csatorna, 
gáz) megosztására vonatkozó kötelezettségeket.  
 
A hatályos szerződések alapján az Egészségügyi Szolgáltatót rendelkezésére bocsátott orvosi 
rendelő épületében a közüzemi költségek rendelőnkénti mérése nem megoldott, így a 
következőképpen történt a költségek viselése: 
A villamos energiafogyasztásra vonatkozóan –Önkormányzat által kibocsátott számla 
ellenében –közös fogyasztómérőn mért és Önkormányzat által a szolgáltató számlája alapján 
megfizetett 25%-át, míg a víz-, csatorna- és gázfogyasztásra vonatkozóan 22,2%-át köteles az 
Egészségügyi Szolgáltató az Önkormányzat részére megfizetni. 
 
2015. október 1. napjától új szolgáltató kap helyet a dr. Baumann Nóra fogorvos által 
használt orvosi rendelőben, így a rezsiköltségek felülvizsgálata és újraosztása válik 
szükségessé.  
Javaslom, hogy a jövőben a villamos energiafogyasztásra vonatkozóan minden szolgáltató 
22,72%-ot, míg a víz-, csatorna- és gázfogyasztásra vonatkozóan 20% -ot legyen köteles 
fizetni. A fogorvosi ügyeletet ellátó Baumann Dental és Marketing Kft az ügyeleti szolgáltatás 
után 8% költséget köteles fizetni a víz, csatorna- és gázfogyasztás után és 9,09%-ot a villamos 
energia használata után.  
Mindezekre tekintettel kerülhet sor a Szabadság utca 8. szám alatti rendelőkben 
egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókkal hatályos feladat-ellátási szerződések 
módosítására.  
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a 
kérdésben.   
 
Biatorbágy, 2015. augusztus 25. 

                                                                                         Tarjáni István s.k. 

                                                                                          polgármester 



Határozati Javaslat  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2015. (IX. 24.) határozata 

A Szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók 

feladat-ellátási szerződéseinek módosítása 

 
A Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete a szabadság utca 8. szám 

alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Full –Dental Kft-vel kötött 

feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Erika-Medicina 

Gyógyászati Szolgáltató Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításának aláírására 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szepa-Med Bt-vel kötött 

feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Baumann –Dental és 

Marketing Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítása 

 

 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. 

u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István 

polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: a SZEPA MED Szolgáltató Bt. (képviselő: Pallérné Dr. Szeszler Mária Györgyi; 

székhelye:1119 Budapest, Galambóc u. 23.; telephely: 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8.; 

cégjegyzékszám:01-06-761123; adószám: 21857591-2-43; a szolgáltatást nyújtó orvos: 

Pallérné Dr. Szeszler Mária Györgyi), mint a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló 

szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  

 

között a 2012. április 10. napján megkötött feladat-ellátási szerződés 14.a)pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat elfogadott 

egészségügyi koncepciója alapján a háziorvosi körzet működésével kapcsolatos valamennyi 

költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 

  

a) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az orvosi körzetek működtetésével 

kapcsolatos rezsiköltség (víz, csatorna, villany, gáz) viselése a területi ellátási kötelezettséget 

vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. Tekintettel arra, hogy Önkormányzat által 

Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére bocsátott orvosi rendelő épületében a közüzemi 

költségek rendelőnkénti mérése nem megoldott, a jelen szerződés megkötésekor fennálló 

helyzet alapján Egészségügyi Szolgáltató által fizetendő rezsi költségek kiszámításának 

módját Szerződő Felek az alábbiak szerint határozzák meg. A villamos energiafogyasztásra 

vonatkozóan – Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn 

mért, és Önkormányzat által a szolgáltató számlája alapján megfizetett összeg 22,72 %-át 

köteles Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő 

Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi 

rendelés fogyasztását foglalja magában.) A víz-, csatorna- és gázfogyasztásra vonatkozóan – 

Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és 

Önkormányzat által a szolgáltatók számlái alapján megfizetett összeg 20 %-át köteles 

Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő 

Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi 

rendelés, a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 

Budaörsi Nevelési Tanácsadó fogyasztását foglalja magában.) 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az OEP 

szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatala Érdi Járási Hivatal Járási 

Népegészségi Osztály , valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 



Jelen szerződésmódosítás a 2012. április 10. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. április 10. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2015. október „….” 

 

……………………………………………………….                                  ……………………………………………………. 

                Önkormányzat                                                           Egészségügyi Szolgáltató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

 
 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, 
Baross G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – 
Tarjáni István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 

másrészről: a Erika-Medicina Gyógyászati Szolgáltató Bt. (képviselő: Dr. Koncz 

Erika; székhelye:2038 Sóskút, Bem u. 21.; telephely: 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 

8.; cégjegyzékszám:13-06-0555500; adószám: 22217077-2-13; a szolgáltatást nyújtó 

orvos: Dr. Koncz Erika), mint a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló 

szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  

 
között a 2012. március 27. napján megkötött feladat-ellátási szerződés 14.a)pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat elfogadott 
egészségügyi koncepciója alapján a háziorvosi körzet működésével kapcsolatos valamennyi 
költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 
  

a) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az orvosi körzetek működtetésével 

kapcsolatos rezsiköltség (víz, csatorna, villany, gáz) viselése a területi ellátási 

kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. Tekintettel arra, hogy 

Önkormányzat által Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére bocsátott orvosi rendelő 

épületében a közüzemi költségek rendelőnkénti mérése nem megoldott, a jelen szerződés 

megkötésekor fennálló helyzet alapján Egészségügyi Szolgáltató által fizetendő rezsi 

költségek kiszámításának módját Szerződő Felek az alábbiak szerint határozzák meg. A 

villamos energiafogyasztásra vonatkozóan – Önkormányzat által kibocsátott számla 

ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és Önkormányzat által a szolgáltató számlája 

alapján megfizetett összeg 22.72%-át köteles Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat 

részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben 

működő két háziorvosi és két fogorvosi rendelés fogyasztását foglalja magában.) A víz-, 

csatorna- és gázfogyasztásra vonatkozóan – Önkormányzat által kibocsátott számla 

ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és Önkormányzat által a szolgáltatók számlái 

alapján megfizetett összeg 20 %-át köteles Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat 

részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben 

működő két háziorvosi és két fogorvosi rendelés, a Biatorbágyi Családsegítő Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Budaörsi Nevelési Tanácsadó fogyasztását foglalja 

magában.) 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatala Érdi Járási Hivatal Járási 

Népegészségi Osztály , valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. március 27. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 



A 2012. március 27. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2015. október „….” 

 

                                                                                                                  

…………………………………………………….                     ………………………………… 

                Önkormányzat                                                           Egészségügyi Szolgáltató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

 
 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. 
u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István 
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 

másrészről: a Full-Dental Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselő: Dr. Pelcz Ádám; 

székhelye: 1024. Budapest, Kút u. 3. I/8, telephely: 2051. Biatorbágy, Szabadság u. 8; 

cégjegyzékszám: 01-19-988513 adószám: 23999554; a szolgáltatást nyújtó fogorvos: Dr. 

Nagy Leonóra), mint a fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató 

(továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató  

 
között a 2013. március 1. napján megkötött feladat-ellátási szerződés 14.a)pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat elfogadott 
egészségügyi koncepciója alapján a háziorvosi körzet működésével kapcsolatos valamennyi 
költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 
  

a) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az orvosi körzetek működtetésével 

kapcsolatos rezsiköltség (víz, csatorna, villany, gáz) viselése a területi ellátási 

kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. Tekintettel arra, hogy 

Önkormányzat által Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére bocsátott orvosi rendelő 

épületében a közüzemi költségek rendelőnkénti mérése nem megoldott, a jelen szerződés 

megkötésekor fennálló helyzet alapján Egészségügyi Szolgáltató által fizetendő rezsi 

költségek kiszámításának módját Szerződő Felek az alábbiak szerint határozzák meg. A 

villamos energiafogyasztásra vonatkozóan – Önkormányzat által kibocsátott számla 

ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és Önkormányzat által a szolgáltató számlája 

alapján megfizetett összeg 22,72 %-át köteles Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat 

részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben 

működő két háziorvosi és két fogorvosi rendelés fogyasztását foglalja magában.) A víz-, 

csatorna- és gázfogyasztásra vonatkozóan – Önkormányzat által kibocsátott számla 

ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és Önkormányzat által a szolgáltatók számlái 

alapján megfizetett összeg 20 %-át köteles Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat 

részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben 

működő két háziorvosi és két fogorvosi rendelés, a Biatorbágyi Családsegítő Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Budaörsi Nevelési Tanácsadó fogyasztását foglalja 

magában.) 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatala Érdi Járási Hivatal Járási 

Népegészségi Osztály , valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2013. március 1. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 



A 2013. március 1. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2015. október „….” 

 

  ………………………………………                                       ……………………………….. 

                Önkormányzat                                                           Egészségügyi Szolgáltató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítása 

 
 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. 
u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István 
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 

másrészről: a Baumann-Dental és Marketing Kft. (képviselő: Baumann Levente; 

székhelye: 1021 Budapest, Üdüllő út 19/A, telephely: 2051. Biatorbágy, Szabadság u. 8; 

cégjegyzékszám: 01-09-187067; adószám: 24874203-2-41; a szolgáltatást nyújtó fogorvos: 

Dr. Baumann Nóra Zsófia), mint a fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató 

(továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató  

 
között a 2014. április 4. napján megkötött feladat-ellátási szerződés 14 .a)pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat elfogadott 
egészségügyi koncepciója alapján a háziorvosi körzet működésével kapcsolatos valamennyi 
költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 
  

a) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az orvosi körzetek és a Biatorbágy, 

Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulással a 

fogorvosi ügyeleti ellátás működtetésével kapcsolatos rezsiköltségek (víz, csatorna, villany, 

gáz) viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 

Tekintettel arra, hogy Önkormányzat által Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére 

bocsátott orvosi rendelő épületében a közüzemi költségek rendelőnkénti mérése nem 

megoldott, a jelen szerződés megkötésekor fennálló helyzet alapján Egészségügyi 

Szolgáltató által fizetendő rezsi költségek kiszámításának módját Szerződő Felek az 

alábbiak szerint határozzák meg. A villamos energiafogyasztásra vonatkozóan – 

Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és 

Önkormányzat által a szolgáltató számlája alapján megfizetett összeg 31,81 %-át köteles 

Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő 

Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi 

rendelés fogyasztását foglalja magában.) A víz-, csatorna- és gázfogyasztásra vonatkozóan 

– Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és 

Önkormányzat által a szolgáltatók számlái alapján megfizetett összeg 28 %-át köteles 

Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő 

Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi 

rendelés, a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 

Budaörsi Nevelési Tanácsadó fogyasztását foglalja magában.) 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatala Érdi Járási Hivatal Járási 

Népegészségi Osztály , valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 



Jelen szerződésmódosítás a 2014. április 4. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2014. április 4. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett 

pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2015. október „….” 

 

                                                                                                                                   

…………………………………………………….                     …………………………………… 

                Önkormányzat                                                            Egészségügyi Szolgáltató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


