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Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

soron következő ülésére

Tárgy: A 4. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének kiegészítése

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 195/2022 (IX.29.) Ök. határozatával elfogadta a 
Göd 4. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó, feladatellátási szerződés átruházásáról szóló 
szerződést (1. sz. melléklet). Dr. Khajehzadeh Shahrzad fogorvos hivatalosan 2023. február 01. napjával 
átvette a fogorvosi körzet ellátását Dr. Petri Józseftől.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ), illetve a Pest Vármegyei Kormányhivatal 
Váci Járási Hivatala a praxisengedélyt és a működési engedélyt a fent említett szerződés elfogadásával 
megadta Dr. Khajehzadeh Shahrzad fogorvos részére. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(továbbiakban NEAK) hivatalos értesítése alapján a szerződés nem került becsatolásra a doktornő által. 
A Polgármesteri Hivatal eljuttatta a szerződést a NEAK felé, akik azt alkalmasnak találták a 
finanszírozási szerződés megkötésére azzal, hogy a szerződést a Tisztelt Képviselő- testület döntésével 
módosítani szükséges, ugyanis ki kell egészíteni azt a rendelési idő megjelölésével.

A doktornő hivatalos tájékoztatása alapján megjelölésre került a rendelési idő, amely megfelel az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvénynek, a 4/2000 (11.25.) EÜM rendeletnek. Ezen rendelési 
idők egyeztetésre kerültek a NEAK-kal, további megkötés a tájékoztatásuk alapján nincs.

Mindezek alapján az alábbi -a feladatellátási szerződés mellékletét képező- rendelési időt terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé:

Hétfő: 11:00-18:00
Kedd: 9:00-18:00
Szerda: 10:00-18:00
Csütörtök: 10:00-16:00
Péntek: -

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, illetve a Tisztelt Bizottságot a napirendi pont megtárgyalására és 
a határozati javaslat elfogadására!

mellékletek:
1. ) 195/2022 (IX.29.) Ök. határozat
2. ) feladatellátási szerződés

2131 Göd, Pesti út 81. ISI 2131 Göd, Pf. 28. © 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK



Határozati javaslat
.../2023. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja a Göd 4. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés 
módosítását, amely az alábbi rendelési idővel kerül kiegészítésre:

Hétfő: 11:00-18:00
Kedd: 9:00-18:00
Szerda: 10:00-18:00
Csütörtök: 10:00-16:00
Péntek: -

Felkéri az alpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

2023. 02. 15. ___
Tisztelettel:
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Göd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

2022. szeptember 29-i rendes ülésén készült jegyzőkönyvéből

195/2022. (IX. 29.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Dr. Petri József és Dr. Khajehzadeh Shahrzad között létrejött 4. számú fogorvosi körzetre 
vonatkozó, praxisjog átruházásáról szóló, 2023. február 01. napján hatályba lépő szerződést 
jóváhagyja, azzal a feltétellel, hogy a feladatellátási szerződés átruházásáról szóló megállapodás 
legkésőbb 2022. november 15-ig aláírásra kerül.

Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés átruházásáról szóló megállapodás és a 
rendelési időn túli fogászati tevékenységre vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Kiadmány hiteléül:

Göd, 2022. október 14.

Balogh Csaba
polgármester



Iktatószám: 09/663-4/2022

SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁS

Dr. Petri József fogorvos (anyja neve: Kókai Erika, szül: Újvidék, 1985.05.03., lakcím: 2132 Göd, Mária utca 8., 
adóazonosító jele: 8432213780, adószáma: 67518810133, statisztikai számjel: 67518810862323113, magyar 
állampolgár) egyéni vállalkozó - szerződésből kilépő fél - továbbiakban: Szerződésből kilépő fél

Dr. Khajehzadeh Shahrzad fogorvos (szül: Irán/Ahvaz, 1994.06.25., anyja neve: Nikfam Roya, lakcíme: 4032 
Debrecen, Békessy Béla utca 9. B. épület 3. emelet 305., adóazonosító jele: 8465613494, adószáma: 59598044-1- 
29, statisztikai számjele: 59598044-8623-231-09, iráni állampolgár) egyéni vállalkozó - Szerződésbe belépő fél

Göd Város Önkormányzata (KSH szám: 15731106-8411-321-13, törzsszáma: 731102., adószáma: 15731106- 
2-13, székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: Balogh Csaba Polgármester) mint szerződésben 
maradó fél a továbbiakban: Szerződésében maradó fél között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1) Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződésből kilépő fél, mint fogorvos és a Szerződésben maradó fél, 
mint Önkormányzat között 2017. november hó 29. napján feladatellátási szerződés jött létre 9-478- 
1/2017. szám alatt az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján területi 
egészségügyi alapellátási kötelezettség, fogorvosi tevékenység ellátása tárgyában határozatlan időre.

2) Szerződő felek rögzítik azt is, hogy közöttük 2018. október hó 15. napján a rendelési időn túli fogászati
szájsebészeti magánrendelés végzésére vonatkozóan külön megállapodás jött létre.

3) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1-2. pontjában rögzítettek szerinti 
szerződésből a Szerződésből kilépő fél az őt megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességét 
a Szerződésbe belépő félre ruházza át.

4) Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Szerződésbe belépő felet megilletik mindazon jogok, és 
terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a Szerződésből kilépő felet a Szerződésben maradó féllel 
szemben a szerződés alapján megillették és terhelték. A Szerződésbe belépő fél nem jogosult beszámítani 
a Szerződésből kilépő félnek a Szerződésben maradó féllel szemben fennálló egyéb követelését. A 
Szerződésben maradó fél nem jogosult beszámítani a Szerződésből kilépő féllel szemben fennálló egyéb 
követelését.

5) Szerződésben maradó fél hozzájárul, hogy a Szerződésbe belépő fél, mint szolgáltató a feladatellátási- 
szerződés idejére fióktelepként használhatja a rendelőként szolgáló ingatlant. Annak be- és kijelentéséről 
a szerződésbe belépő fél gondoskodik.

6) Szerződő felek rögzítik, hogy Göd Város Önkormányzatának Polgármesterét a jelen szerződés aláírására 
a Képviselő-testület 195/2022 (IX. 29.) sz. Kt határozata hatalmazta fel.

7) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2023. február hó 1. napján lép hatályba.
8) Szerződő felek kijelentik, hogy magyar nyelven írni és olvasni is képesek, ilyen módon a jelen szerződés 

rendelkezéseit megértették, azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cselekvőképes állapotban, 
jóváhagyólag írják alá és annak egy-egy eredeti példányát átveszik.

9) A 9-478-1-2017. szám alatti feladatellátási szerződés jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

70’2 -11- 1 4
Göd, 2022...................hó................ nap

Dr. Petri József fogorvos

Szerződésből kilépő fél
fogorvos

Szerződésben maradó fél
Szerződésbe belépő fél



Feladatellátási szerződés

amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) képviseli 
Markó József polgármester, (továbbiakban Önkormányzat)

másrészről dr. Petri József (adószám: 67518810133, statisztikai számjel: 67518810862323113 
Székhely: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.) egyéni vállalkozó fogorvos (továbbiakban fogorvos)

között alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

1. Felek az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján területi 
egészségügyi alapellátási kötelezettség ellátása tárgyában jelen, határozatlan időre szóló 
feladatellátási szerződést kötik.

2. Göd Város Önkormányzata a 2000. évi II. tv. 2/B § (la) bekezdés a) pontja alapján
ingyenes használatra adta a fogorvos részére a tulajdonában álló, Göd hrsz.
(Göd, Kisfaludy u. 7. sz. alatti, 6. sz. albetét) 57,3 m2 alapterületű fogorvosi rendelőt.

A fogorvosi tevékenységhez szükséges eszközök biztosításáról a fogorvos gondoskodik.

A rendelő fenntartásáról, felújításáról az Önkormányzat - mint a rendelő tulajdonosa - 
gondoskodik. Ehhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől támogatást igényelhet.

3. A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ának értelmében az egészségügyi alapellátás 
önkormányzati feladat. Az Önkormányzat határozatlan időre átadja, a fogorvos pedig 
átvállalja a területi egészségügyi alapellátási kötelezettség körébe tartozó 4. sz. fogorvosi 
körzet fogorvosi teendőinek ellátását. Ezen körzetben ellátandó lakosok száma: 5.585 fő, 
ez azonban változhat.

A 4.sz fogorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását a vonatkozó Ök. rendelet alapján 
ezen szerződés melléklete tartalmazza. A mellékletben az utcák felsorolását időközben az 
Önkormányzat módosíthatja.

Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen ellátási területen nem nyit és nem is engedélyez 
nyitni más fogorvosi ellátással foglalkozó orvosi rendelőt, szolgáltatást.

Szerződés-szegés esetére - ha ebből bármelyik fél részére kár keletkezik - a Ptk. 
kártérítési szabályai vonatkoznak.

4. A fogorvos ezen szerződés hatályba lépésével a 4. sz. fogorvosi körzetben praxisjogot 
szerzett. A praxisjog részletes szabályait az Önálló tevékenységről szóló törvény 
részletesen tartalmazza.

A praxisjog az fogorvos személyéhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely elidegeníthető 
és folytatható.

Az elidegenítés szándékát az Önkormányzatnak be kell jelenteni, megnevezve a vevő 
személyét. A praxisjog elidegenítéséhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges, 
egyben nyilatkoznia kell, hogy a vevővel köt-e feladatellátási szerződést. Az



Önkormányzat elutasító nyilatkozata csak tárgyszerű és okszerű indok alapján történhet. 
A praxisjog folytatására jogosult személy a praxisjogot egy éven belül elidegenítheti. Ha 
ezen határidő eredménytelenül telik el, a praxisjog megszűnik.
Az elidegenítéshez szükséges időtartamra az Önkormányzat a helyettesítő fogorvossal 
ideiglenes szerződést köt a feladat ellátására.

5. Fogorvos, mint egészségügyi szolgáltató a fogorvosi teendőket az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV tv. az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásáról, valamint az orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. tv., továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (III.25.) Eü.M. rendelet előírásai szerint köteles 
ellátni.

A rendelő esetlegesen keletkező szabad kapacitását egyéb, egészségügyi célra is lehet 
hasznosítani, de ez nem veszélyeztetheti az alapellátást. Ezen hasznosításhoz az 
Önkormányzat és a társasház közgyűlésének hozzájárulása is szükséges.

6. Fogorvos kijelenti, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, ugyanis 
gyógyszergyártó illetőleg forgalmazó, továbbá orvostechnikai eszközgyártó szervezettel 
nem áll kapcsolatban. Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben összeférhetetlenségi 
helyzet keletkezik, azt az Önkormányzattal haladéktalanul írásban közli.

7. Fogorvos a Működési Engedélyében foglaltaknak megfelelően látja el teendőit. A rendelési 
időt - amely tartalmazza a heti óraszámot - egyezteti a kollegiális vezető fogorvossal és azt 
a helyben szokásos módon - az Önkormányzat egyetértésével - közzéteszi. A rendelési idő 
megállapításához, módosításához az Önkormányzat előzetes egyetértése szükséges.

8. A fogorvos akadályoztatása esetén (keresőképtelenség, hivatalos távoliét, szabadság, 
összeférhetetlenség stb.) szakszerű helyettesítéséről köteles gondoskodni.

A helyettesítésről, különös tekintettel a helyettesítés helyére és idejére a betegeket 
hirdetőtáblán kimutathatóan tájékoztatni kell.

9. Fogorvos a vállalkozás keretében végzendő tevékenységhez szükséges feltételeket igazoló 
okiratokkal - fogorvosi diploma, működési engedély, orvosi alkalmassági igazolás, egyéni 
vállalkozói igazolás - folyamatosan rendelkezik, azokat az Önkormányzatnak bemutatta

10. A fogorvos kötelezettséget vállal az ellátás nyújtásában részt vevő szakdolgozókra 
vonatkozó jogszabályi előírások betartására

11. Jelen szerződés megszűnik:

- ha a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszíti,

- a szerződő felek közös megegyezésével,
- ha a fogorvossal az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nem köt finanszírozási 

szerződést,
- a fogorvos halálával,
■ ha a fogorvos a praxisjogot értékesíti. Az értékesítés az Önkormányzat egyetértésével 

történhet.

12. Jelen szerződést az Önkormányzat - indokolással - 12 hónap felmondási idővel 
felmondhatja:
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- ha a fogorvos a feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti,

- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat,
- a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti.

Az írásbeli felszólítás előtt felek egyeztetést tartanak, melyre meghívást kap a járási tiszti 
főorvos és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő képviselője, véleményezési 
jogkörrel.

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint 
jelent szerződésben felsorolt egészségügyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit 
kell irányadónak tekinteni.

14. Amennyiben jelen szerződéssel kapcsolatban felek között vitás kérdés merül fel. 
egyeztető megbeszélést tartanak. Ha ez sem vezet eredményre, és bíróság út igénybe 
vétele válik szükségessé, felek kikötik a Dunakeszi Járásbíróság illetékességét.

15. Jelen szerződést Göd Város önkormányzata Képviselő-testülete 201/2017. (XI.29.) 
határozatával jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert az aláírására.

16. Vállalkozó fogorvos kijelenti, hogy a szerződést elolvasta, kölcsönös értelmezés után 
jóváhagyólag aláírta.

Göd, 2017. november 29.

Ellenjegyzem: Göd Város Önkormányzata
Dr. Garabon Sándor

jogtanácsos
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Melléklet a 9-478-1/2017. iktatószámú feladatellátási szerződéshez
4. vegyes fogorvosi körzet

Közterület neve jellege Kapu bejárat-tartomány Intervallum típusa
Ady Endre út teljes közterület
Árpád utca teljes közterület
Baitz József altábornagy utca teljes közterület
Bozóki Gyula tér teljes közterület
Csalogány utca teljes közterület
Deák Ferenc utca teljes közterület
Dr. Gönczy Gyula utca teljes közterület
Erzsébet liget körút teljes közterület
Erzsébet liget köz teljes közterület
Erzsébet liget utca teljes közterület
Eszter utca teljes közterület
Golf utca teljes közterület
Gizella utca teljes közterület
Honvéd sor teljes közterület
Huzella Tivadar utca teljes közterület
Ilona utca teljes közterület
IV. Béla király utca teljes közterület
Jancsi hegy utca teljes közterület
János utca teljes közterület
Kacsóh Pongrác utca teljes közterület
Kádár utca teljes közterület
Kálmán utca teljes közterület
Karolina utca teljes közterület
Kerek erdő köz teljes közterület
Kerek erdő utca teljes közterület
Kinizsi utca teljes közterület

. Klára utca teljes közterület
Kóczán Mór utca teljes közterület
Komlókért utca teljes közterület
Lenkey utca teljes közterület
Margit utca teljes közterület
Németh László utca teljes közterület
Nyár utca teljes közterület
Oázis utca teljes közterület
Ojtványos utca teljes közterület
Összekötő út teljes közterület
Ősz utca teljes közterület
Pálma utca teljes közterület
Piros Mihály utca teljes közterület
Pulykaház utca teljes közterület
Schöffer Ferenc utca teljes közterület
Tél utca teljes közterület
Teleki Pál utca teljes közterület
Termál fürdő körút teljes közterület
Termálfürdő út teljes közterület
Terv utca teljes közterület
Toboz utca teljes közterület
Toldi utca teljes közterület
Turista utca teljes közterület
Vasút utca teljes közterület



Verseny utca
Villamos utca
Wigner Jenő utca
Zsuzsanna utca
Zúgóárok köz
Zúgóárok utca

teljes közterület 
teljes közterület 
teljes közterület 
teljes közterület 
teljes közterület 
teljes közterület”



melléklet a 09/663-4/2022 sz. szerződéshez
A 4. sz. Vegyes fogászati ellátási körzet rendelési ideje

Dr. Khajehzadeh Shahrzad fogorvos, egyéni vállalkozó.

Rendelés helye: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

Rendelési idő:

Hétfő: 11:00-18:00
Kedd: 9:00-18:00
Szerda: 10:00-18:00
Csütörtök: 10:00-16:00
Péntek: -


