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Aszód Város Önkormányzata 

POLGÁRMESTERÉTŐL  

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

 

 

 

Előterjesztés az I. sz. fogorvosi körzet fogszakorvosi alapellátásáról rendelkező 

feladat-ellátási szerződés módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 

egész területére a Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány 

második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet 

meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.   

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes decemberi ülését -

hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére -   nem 

hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés  tekintetében tervezek döntést hozni.  

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában 

foglaltak szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az 

alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése 

alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 

meghatározottak szerint - szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezettel. Aszód Város Önkormányzat és a  PillaDent Kft. 2016. december 12. 

napján feladat-ellátási szerződést kötöttek fogszakorvosi alapellátási feladatok ellátására, melyet felek 

2017. május 22-én közösen módosítottak a rendelési idő tekintetében. 

 

Dr. Szűcs Zsófia Eszter a PillaDent Kft. ügyvezető igazgatója, Aszód város 1. számú fogászati 

körzetének alapellátását végző fogszakorvos 2020.12.01-től-2021.12.31-ig a szülési szabadság és a 

Gyed idejére kérte a feladat ellátási szerződése módosítását. 
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A tartós helyettesítését Dr. Takács Eszter látja el, az eddigi telephelyen - az Aszódi Szakrendelőben - 

2170 Aszód, Baross út 4. szám alatt. 

 

Ennek megfelelően szükségessé vált a fogszakorvosi feladat-ellátási  szerződések módosítása. 

A módosító szerződés  – melyet a feladatot ellátó PillaDent Fogászati Kft. ügyvezetőjével  is 

egyeztettünk - ezen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

 

Határozati javaslat: 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2020. (XI….. ) határozata  

az I. sz. fogorvosi körzet fogszakorvosi alapellátásáról rendelkező 

feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 

l.  Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 

1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva m úgy döntött, hogy elfogadja a határozat 

melléklete szerint a  PillaDent Fogászati Kft.-vel (székhely: 2173 Kartal, Bocskay u. 11.,) 2016. 

december 12-én kötött és 2017. május 22-én módosított  Feladat-ellátási szerződés módosítását. 

 

2. Aszód Város Polgármestere rendelkezett arról, hogy a módosított feladat-ellátási szerződés 1 

példánya megküldésre kerüljön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 

   

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester, a Hatósági és Titkársági Osztály  útján  

 

 

 

Aszód, 2020. december 4. 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

 

Látta: 

 

 

Dr. Ballagó Katalin  

jegyző 

 

 

Melléklet:  

Feladatellátási szerződés 2. sz. módosítása 

Dr. Szűcs Zsófia Eszter kérelme 
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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA  

I. fogorvosi körzet Aszód 

Mely létrejött:  

egyrészről Aszód Város Önkormányzata (2170. Aszód, Szabadság tér 9.) képviseletében: Dr. 

Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), 

 

Másrészről: PillaDent Fogászati Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay u. 11., telephely: 2170 Aszód, 

Baross u. 4., cégjegyzékszám: 13-09-153144, adószám: 23760035-2-13) képviseletében Dr. Szűcs 

Zsófia Eszter (szül.: Pécs, 1987. 05. 24., an.: Schunk Zsuzsanna Klára, Diploma kelte, száma: 2010. 

06. 26., 69-24/2010. FO.) ügyvezető, mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között, az alulírott 

napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2016. december 12. napján egymással feladat-ellátási szerződést 

kötöttek fogszakorvosi alapellátási feladatok ellátására, melyet felek 2017. május 22-én közösen 

módosítottak a rendelési idő tekintetében. 

 

2. Jelen szerződés módosítás oka, hogy  Dr. Szűcs Zsófia Eszter a PillaDent Kft. ügyvezető igazgatója, 

Aszód város 1. számú fogászati körzetének alapellátását személyesen végző fogszakorvos 

2020.12.01-től 2021.12.31-ig szülési szabadsága és az igénybeveendő Gyed jogosultsága idejére kérte 

a feladat-ellátási szerződése módosítását, azzal, hogy a tartós helyettesítését Dr. Takács Eszter látja 

el, az eddigi telephelyen- az Aszódi Szakrendelőben- 2170 Aszód, Baross út 4. szám alatt. 

 

3.  Felek a feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítják: 

 

3.1  A szerződés 1. pont második bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Másrészről: PillaDent Fogászati Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay u. 11., telephely: 2170 Aszód, 

Baross u. 4., cégjegyzékszám: 13-09-153144, adószám: 23760035-2-13) képviseletében Dr. Szűcs 

Zsófia Eszter (szül.: Pécs, 1987. 05. 24., an.: Schunk Zsuzsanna Klára, Diploma kelte, száma: 2010. 

06. 26., 69-24/2010. FO.) ügyvezető igazgató, mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között, az 

alábbiak szerint. 

 

3.2  A szerződés 2. pont pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

Megbízott 2020. december 1. és 2021. december 31. között a fogászati alapellátást nem személyesen, 

hanem helyettesítés útján biztosítja, dr. Takács Eszter fogszakorvos (szül.: Debrecen, 1992. 11. 

29., an.: Havasi Andrea Irén, Diploma kelte, száma: 2020. július 27., 81/2020/FO., Orvosok 

országos nyilvántartási száma (Pecsétszám): 90021) közreműködésével. Megbízott kötelezettséget 

vállal arra, hogy a feladat-ellátási szerződésben foglaltakat a helyettesítést ellátó személlyel 

megismertetni és a rá vonatkozó rendelkezéseket betartatja. 

 

4. A szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan formában és tartalommal 

hatályban lévőnek tekintik. A szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes. 
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5. Jelen megállapodás aláírására a polgármestert Aszód Város Önkormányzat ----/2020. (XII…..) 

számú határozata hatalmazta fel. 

Szerződő felek aláírásra jogosult képviselői jelen szerződés módosítást elolvasták, értelmezték, és azt 

mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 

 

6. Dátum, a felek cégszerű aláírása:   

 

Aszód, 2020. december „………. 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Aszód Város Önkormányzat 

Megbízó 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 

PillaDent Fogászati Kft. 

Megbízott 

Dr. Szűcs Zsófia Eszter ügyvezető 

 

 

 

 

pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

……………………………………… 

 Urbánné Péter Erika ov.  

 

 




