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ELŐTERJESZTÉS
Dr. Szentkereszty Leonóra 2. számú fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi
szolgáltató feladat-ellátási szerződése módosításáról

A 2-as számú fogorvosi körzetet ellátó Normadental Bt képviselője, Dr. Szentkerszty
Leonóra írásban küldte meg kérelmét a feladat-ellátási szerződés módosításával
kapcsolatban.
Kérelme szerint az eddigi állandó helyettese Dr. Bátori Nóra felmondott, így
októbertől új helyettesén keresztül látja el az egészségügyi szolgáltatást. 2021.
október 01. napjától Dr. Bocsi Brigitta Dóra veszi át a feladat-ellátási szerződésben
szereplő feladatokat.
A feladat-ellátási szerződések módosítása az előterjesztés mellékleteként olvasható.
Biatorbágy, 2021. október 11.
Tisztelettel:

Tarjáni István sk.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021.(….) határozata

Dr. Szentkereszty Leonóra 2. számú fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi
szolgáltató feladat-ellátási szerződése módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Szentkereszty
Leonóra 2. számú fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgáltató feladatellátási szerződése módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozza:

1. A 2015. szeptember 30. napján kelt feladat-ellátási szerződés 5.a) pontjahivatkozva a 18/2000.(II.25.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésére a 2. számú
fogorvosi körzet ellátása Dr. Szentkereszty Leonóra távolléte alatt – az
alábbiak szerint módosul:
„helyettesítő orvos: Dr. Bocsi Brigitta Dóra (születési hely és idő:
Budapest, 1995.04.18.; anyja neve: Lőcsei Zsófia; alapnyilvántartásba
vétel szám: 93077; lakcím: 1161 Budapest, Pál utca 6/A)
A helyettesítés időtartama: 2021. október 1-től 2023. március 31-ig
A fogorvos helyettesítéséről, annak pénzügyi fedezetéről a 4/2000.(II.25.)
EüM rendelet 7.§-ában megfogalmazottak szerint a feladatot ellátó
fogorvos gondoskodik.”
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés
ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály, Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.

dr. Hajdu Boglárka s.k.

polgármester

jegyző
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
5. számú módosítása
mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G.
u. 2/a.) képviseletében - dr. Hajdu Boglárka jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről: a NORMADENTAL Bt. (képviselő: Dr. Szentkereszty Leonóra, székhelye: 2049
Diósd, Kavicsos utca 67; cégjegyzékszám: 13-06-070515; adószám: 25951934-2-13; a
szolgáltatást nyújtó fogorvos: Dr. Szentkereszty Leonóra), mint a fogászati ellátási
feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)
(továbbiakban együtt Szerződő felek) között az alulírott napon és időben, az alábbi
feltételekkel:
Szerződő felek a köztük 2015. szeptember 30. napján létrejött feladatellátási szerződés
(továbbiakban: Feladatellátási szerződés) 5. a) pontját a ……../2021. ( ) határozat
alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. Szerződő felek rögzítik
továbbá, hogy kettejük jogviszonyában a Feladatellátási szerződés 5.a) pontja
tekintetében jelen szerződésmódosításban foglaltakat tekintik irányadónak, valamint a
Feladatellátási szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit
továbbra is változatlanul irányadónak tekintik.
1. A 2015. szeptember 30. napján aláírt feladat-ellátási szerződés 5. a) pontja –
hivatkozva a 18/2000.(II.25.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésére a 2. számú
fogorvosi körzet ellátása Dr. Szentkereszty Leonóra távolléte alatt - az alábbiak
szerint módosul:
helyettesítő orvos: Dr. Bocsi Brigitta Dóra ( születési hely és idő:Budapest, 1995.04.18.;
anyja neve:Lőcsei Zsófia;működési nyilvántartásba vétel szám: 93077;lakcím:1161
Budapest, Pál utca 6/A)
A helyettesítés időtartama: 2021. október 1-től 2023. március 31-ig
A fogorvos helyettesítéséről, annak pénzügy fedezetéről a 4/2000.( II.25.) EüM rendelet
7.§-ában megfogalmazottak szerint a feladatot ellátó fogorvos gondoskodik.
Jelen szerződésmódosítást Szerződő felek elolvasás és
szerződéskötési akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
Biatorbágy, 2021. „
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