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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

 

Az előkészítésben közreműködött: 

      dr. Negyela Katalin aljegyző 

 

Előterjesztés 

a fogászati alapellátásban használt, Aszód város Önkormányzata tulajdonában álló 

hőlégsterilizátor meghibásodás miatti cseréjének jóváhagyására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egészségügyi alapellátás célja, hogy a beteg a lakóhelyén folyamatos egészségügyi 

ellátásában részesüljön. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) kötelező 

feladatként határozza meg az önkormányzatok számára, hogy a praxis-joggal rendelkező 

háziorvosokkal feladat-ellátási szerződést kössenek, és meghatározza annak tartalmi 

követelményeit. 

Az Öotv. 2/B. § (1) bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos, házi 

gyermekorvos, valamint a fogorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat 

közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) kötelezően 

tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 

d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal 

rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani, 

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 

h) a szerződés időtartama, 

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

 

Aszód Város Önkormányzat területén jelenleg öt praxisjoggal rendelkező orvos látja el az 

egészségügyi alapellátás körébe tartozó felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

feladatokat. A praxisjoggal rendelkező orvosokkal a korábbi jogszabályok alapján kötöttünk 

szerződést. Az új jogszabályi rendelkezések miatt, valamennyi szerződés felülvizsgálata 
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indokolt volt, és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisjogot érintő szerződések 

az új jogszabályi feltételekkel is megkötésre kerültek. 

 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásban Aszód I. 

körzetben működő fogorvos – feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról szóló 170/2016. 

(XII.8.) önkormányzati határozata alapján Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

feladat-ellátási szerződést kötött a PillaDent Fogászati Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay u. 

11., cégjegyzékszám: 13-09-153144, adószám: 23760035-2-13) képviseletében Dr. Szűcs 

Zsófia Eszter ügyvezető igazgató és fogászati alapellátást személyesen biztosító fogorvossal  az 

aszódi  I. számú fogorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi 

alapellátás biztosítására. 

 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásban Aszód II. 

körzetben működő fogorvos – feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról szóló 171/2016. (XII.8. 

) önkormányzati határozata alapján Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-

ellátási szerződést kötött Dr. Sana Yousef Farhat egyéni vállalkozó (1098 Budapest, Börzsöny 

u. 2/c) fogászati alapellátást személyesen biztosító fogorvossal az aszódi II. számú fogorvosi 

körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi alapellátás biztosítására. 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2016. (XII.8.) önkormányzati 

határozatával jóváhagyott 2016. december 12. napján kelt feladat ellátási szerződésben (I. 

fogorvosi körzet) Aszód Város Önkormányzata, mint megbízó fél és a PillaDent Fogászati Kft., 

mint megbízott vesz részt. A feladat-ellátási szerződés 4.7 pontja alapján a fogszakorvosi 

rendelő egészségügyi ellátással összefüggő költségek megoszlásában, a szerződő felek az 

alábbiak szerint állapodnak meg: 

a) Megbízottat terhelő költségek: 

- A kötelező alapfelszereléshez tartozó tárgyi eszközöknek folyamatos, szerződés 

alapján a karbantartási költségeinek a megbízó rendelési idejével azonos 

időarányos része, 

- A berendezések folyamatos karbantartási költségeinek a megbízó rendelési 

idejével azonos időarányos része, 

- A megbízott által kizárólagosan használt műszerek karbantartási költségei, 

- A megbízott kizárólagos rendelési idejébe eső tevékenység során felhasznált 

fogászati anyagok, fogászati segédanyagok, és a tevékenységhez kapcsolódó 

egyéb költségek. 

Megbízót terhelő költségek: 

- A megbízók tulajdonában lévő alapfelszerelések időszakos-, illetve rendkívüli 

meghibásodás miatti nagyjavítási költségei, 

- Szükség, és csere érettség esetén a 100.000,- Ft feletti tárgyi eszközök pótlása, 

beszerzése, 

- Minden olyan 100.000,- Ft feletti tárgyi eszköz beszerzésének a költsége, vagy a 

rendelő működtetéséhez szükséges építési vagy egyéb átalakítási költségek, 

amelyet az ÁNTSZ, vagy a fogászati rendelő működéséhez előírási joggal 

rendelkező szerv előír. 
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Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2016. (XII.8.) önkormányzati 

határozatával jóváhagyott 2016. december 12. napján kelt feladat ellátási szerződésben (II. 

fogorvosi körzet) Aszód Város Önkormányzata, mint megbízó fél és Dr. Sana Yousef Farhat 

egyéni vállalkozó, mint megbízott vesz részt. A feladat-ellátási szerződés 4.7 pontja alapján a 

fogszakorvosi rendelő egészségügyi ellátással összefüggő költségek megoszlásában, a szerződő 

felek az alábbiak szerint állapodnak meg: 

a) Megbízottat terhelő költségek: 

- A kötelező alapfelszereléshez tartozó tárgyi eszközöknek folyamatos, szerződés 

alapján a karbantartási költségeinek a megbízó rendelési idejével azonos 

időarányos része, 

- A berendezések folyamatos karbantartási költségeinek a megbízó rendelési 

idejével azonos időarányos része, 

- A megbízott által kizárólagosan használt műszerek karbantartási költségei, 

- A megbízott kizárólagos rendelési idejébe eső tevékenység során felhasznált 

fogászati anyagok, fogászati segédanyagok, és a tevékenységhez kapcsolódó 

egyéb költségek. 

Megbízót terhelő költségek: 

- A megbízók tulajdonában lévő alapfelszerelések időszakos-, illetve rendkívüli 

meghibásodás miatti nagyjavítási költségei, 

- Szükség, és csere érettség esetén a 100.000,- Ft feletti tárgyi eszközök pótlása, 

beszerzése, 

- Minden olyan 100.000,- Ft feletti tárgyi eszköz beszerzésének a költsége, vagy a 

rendelő működtetéséhez szükséges építési vagy egyéb átalakítási költségek, 

amelyet az ÁNTSZ, vagy a fogászati rendelő működéséhez előírási joggal 

rendelkező szerv előír. 

 

2020. január 08. napi keltezéssel kérelem érkezett Dr. Szűcs Zsófia Eszter és Dr. Sana Yousef 

Farhat fogszakorvosoktól, melyben előadták, hogy a 2170 Aszód, Baross út 4. szám alatt, az 

alapellátási fogászati rendelőben lévő hőlégsterilizátor meghibásodott. 

 

A meghibásodást részletezték, az alábbiak szerint:  

„Az elmúlt hónapok során két alkalommal is meghibásodott a hőlégsterilizátor, váratlanul nem 

indult, nem lehetett bekapcsolni.  A gép szervízeléséhez szakszervizt hívtak, akik hőbiztosíték 

cseréjével javítást végeztek, azonban nem állt rendelkezésre megfelelő alkatrész, a gép annyira 

régi típus. Alkatrészt nem gyártanak hozzá, pótalkatrészei nincsenek. A javított biztosítékkal 

két hónapot bírt ki a gép, várhatóan ismét le fog állni, és sajnos hosszú távon nem lehet 

működőképessé tenni. Jelenleg működik, de napi szintű, állandó használata miatt igénybevétele 

nagy és nem tudni, meddig tart ki jelen esetben a javított biztosíték.” 

 

„A hőlégsterilizátor a fogászati műszerek sterilizálására szolgáló eszköz a rendelőben, ami az 

Önkormányzat tulajdonát képező alapellátási alapfelszerelés, valamint a fogászati alapellátás 

minimumfeltételei közé tartozik.” 
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Kérték a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára, tekintettel az ellátás folytonossága és 

biztonságos, valamint előírások szerinti menete érdekében. Kérték, hogy lehetőség szerint, a 

Képviselő-testület biztosítsa számukra a hőlégsterilizátor cseréjét. 

 

Dr. Szűcs Zsófia Eszter és Dr. Sana Yousef Farhat fogszakorvosok kérelmükhöz négy 

árajánlatot csatoltak. 

 

Első árajánlat: 

2M Fogászati Műszertechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaságtól (2700 

Cegléd, Szent Imre herceg u. 17.) 

Új, OMSZÖV gyártmányú OH 300/40 sterilizátor  

Ár: 438.000,- Ft + Áfa = 556.260,- Ft 

Az ár tartalmazza az üzembe helyezés költségeit. 

A készülékcsalád fő jellemzői: 

- CE tanúsított készülék 

- Elektronikusan szabályozott sterilizálási hőmérséklet 

- Automatikus működés 

- Nagy hatékonyságú belső levegőcirkuláltatás, egyenletes belső hőeloszlás 

- Áttekinthető kezelőfelület 

- Egyszerű tisztíthatóság 

- Garancia: 1 év 

-  

Második árajánlat: 

2M Fogászati Műszertechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaságtól (2700 

Cegléd, Szent Imre herceg u. 17.) 

Használt OH 300/40 sterilizátor  

Ár: 200.000,- Ft + Áfa = 254.000,- Ft 

Az ár tartalmazza az üzembe helyezés költségeit. 

A készülékcsalád fő jellemzői: 

- CE tanúsított készülék 

- Elektronikusan szabályozott sterilizálási hőmérséklet 

- Automatikus működés 

- Nagy hatékonyságú belső levegőcirkuláltatás, egyenletes belső hőeloszlás 

- Áttekinthető kezelőfelület 

- Egyszerű tisztíthatóság 

- Garancia: ½ év 

 

Harmadik árajánlat: 

Labsystem Kft-től (1151 Budapest, Szövőgyár utca 11-13.) 

23.SF55  SF 55 hőlégsterilizátor, 53 literes 

Ár: 449.030,- nettó egységár 

      kedvezményes ár: 449.127,- Ft + Áfa = 570.391,- Ft 

A szállítás, beüzemelés és betanítás díjmentes. 

Fő jellemzői: 

- Belső térrel, kívül-belül rozsdamentes acélból készítve 
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- Egykijelzős változat  

- Digitális hőmérséklet és időzítés beállítása 

- Késleltetett időzítés 

- Garancia: 36 hónap 

 

Negyedik árajánlat: 

Modent Fogászati Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Rózsa u. 29. fsz. 

5.) 

Galbiati Prima 18 lit „B” osztályú autokláv Ár: 1 129 999,96 Ft 

Galbiati Prima 23 lit „B” osztályú autokláv Ár: 1 229 129,02 Ft 

 

Figyelembe kell venni az Öotv. 2/B. § c) pontját, miszerint a fogorvos és az adott praxisjoggal 

érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés kötelezően tartalmazza a 

felek kötelezettségeinek meghatározását, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat.  

Valamint szem előtt kell tartani, hogy Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

170/2016. (XII.8.) önkormányzati határozatával és az Aszód Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 171/2016. (XII.8.) önkormányzati határozatával jóváhagyta a feladat-ellátási 

szerződés 4.7 pontjában ismertetett Megbízót terhelő költségek között a felsorolt szükség, és 

csere érettség esetén a 100.000,- Ft feletti tárgyi eszközök pótlására, beszerzésére vonatkozó 

szabályokat. Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy minden olyan 100.000,- Ft feletti tárgyi 

eszköz beszerzésének a költsége, vagy a rendelő működtetéséhez szükséges építési vagy egyéb 

átalakítási költségek, amelyet az ÁNTSZ, vagy a fogászati rendelő működéséhez előírási joggal 

rendelkező szerv előír, a Megbízót terheli. 

A négy árajánlatot egyenként és összességében kell értékelni és a pénzügyi szempontok mellett 

a célszerűségi és garanciális szempontokat, valamint a fogszakorvosok nyilatkozatait is 

mérlegelni kell a tárgyi ügyben.  

A fenti mérlegelési szempontokat áttekintve, célszerű, a második árajánlat elfogadása a 2M 

Fogászati Műszertechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaságtól (2700 Cegléd, 

Szent Imre herceg u. 17.), a használt, OH 300/40 sterilizátorra vonatkozóan, melynek ára: 

200.000,- Ft + Áfa = 254.000,- Ft. Az ár tartalmazza az üzembe helyezés költségeit. A 

készülékcsalád fő jellemzői fent ismertetésre kerültek. 

Az összeg fedezetét a 2020. évi költségvetésben a beruházások között tervezni szükséges. 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és 

amennyiben 2M Fogászati Műszertechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti 

Társaságtól a használt, OH 300/40 sterilizátorra vonatkozóan a döntése pozitív, az alábbi 

határozati javaslatot vegye figyelembe.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Határozati javaslat  

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

/2020. (I.23.) önkormányzati határozata a fogászati alapellátásban használt, Aszód város 

Önkormányzata tulajdonában álló hőlégsterilizátor meghibásodás miatti cseréjének 

jóváhagyására 

 

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 170/2016. (XII.8.) önkormányzati 

határozatával, valamint a 171/2016. (XII.8.) önkormányzati határozatával jóváhagyott 

feladat-ellátási szerződések 4.7 pontjaira hivatkozva, a 2170 Aszód, Baross út 4. szám 

alatti, alapellátási fogászati rendelőben lévő, meghibásodott, hőlégsterilizátor cseréjét 

jóváhagyja. 

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az árajánlatok figyelembevételével 

kiválasztja, a 2M Fogászati Műszertechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti 

Társaság által ajánlott, használt, OH 300/40 sterilizátort, melynek ára: 200.000,- forint 

+ áfa, azaz 254.000 (kétszázötvennégyezer) forint. 

3. A használt, OH 300/40 sterilizátor vételárának fedezetét, Aszód Város Önkormányzat 

2020. évi költségvetésében, a beruházások között tervezni szükséges. 

                                                          

Aszód, 2020. január 13. 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

                              polgármester   

Látta:  

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  

 

 

 

Mellékletek:    

- APH/189-1/2019. számú kérelem, önkormányzati tulajdonú hőlégsterilizátor meghibásodás 

miatti cseréje ügyében  

- Árajánlat 2M Fogászati Műszertechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság, 

ikt. sz: 1725/2019. 

- Circotherm hőlégsterilizátor OH – 300; OH – 300/40 készülékcsalád fő jellemzőinek 

ismertetője 

- Árajánlat Labsystem Kft. hivatkozási szám: BA/202000074 

 
















