1. Vállalkozó kijelenti, hogy a fogorvosi ügyelet ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Délalföldi Területi Hivatala Kecskemét-tel finanszírozási szerződést köt. A finanszírozási szerződés jelen
szerződés feltétele, ezért annak hiánya azonnali felmondási ok.
2. A fogorvosi ügyeletet Vállalkozó saját költségén, asszisztens biztosításával köteles ellátni. Vállalkozó a
szerződésben foglalt egészségügyi szolgáltatások nyújtása során igénybe veheti más, az adott
szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltató tevékenységét is. Az igénybe vett szolgáltatót köteles kellő
szakmai gondossággal, a mindenkori szakmai szabályoknak megfelelően kiválasztani. Ezen harmadik
fél tevékenységéért Vállalkozó köteles helytállni.
3. A fogorvosi ügyelet helyettesítésének megszervezése és annak anyagi finanszírozása Vállalkozó
kötelessége.
4. Az ügyeleti fogorvosi rendelő, valamint a fogorvosi ügyelet ellátásához szükséges felszerelés
(eszközök, gyógyszer stb.) beszerzéséről Vállalkozó saját költségén gondoskodik.
10. A feladat ellátás költségeit az Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott finanszírozáson felül, Szeremle
Községi Önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatás fedezi, melynek összege 7.380,-ft/hó.
Vállalkozó a Megbízótól további térítésre nem tarthat igényt.
11. Felek rögzítik, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogorvosi szolgálat a 43/1999.
(III.3.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdésére figyelemmel a rendelésén ellátott területen kívül lakó
biztosított részére is térítésmentesen köteles nyújtani a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 12.§ (1) bek. b.) pontjában foglalt fogászati sürgősségi ellátást.
12. Vállalkozó évente egyszer, a tárgyévet követő év február hó végéig köteles beszámolni a fogászati
ügyeleten megjelent betegek számának alakulásáról és a nyújtott szolgáltatásokról.
13. Ez a megállapodás 2014. július 1. napjától határozatlan időre szól.
A megállapodás felmondása mindkét fél részéről 6 (hat) hónapos felmondási határidővel történhet.
Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással felmondhatja, ha az orvos a feladat-ellátási
szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan
megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, valamint, ha a megbízott, illetve
személyes közreműködője önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszíti.
14. A megállapodást a Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó felelősségét az orvosi
feladatai ellátásából adódó szakmai kötelezettség megszegése miatt a Magyar Orvosi Kamara, vagy a
bíróság jogerősen megállapítja, ha a Vállalkozót az orvosi hivatás gyakorlásától jogerősen eltiltják, ha a
fogorvosi ügyeletre juttatott pénzügyi forrásból a vállalkozónak felróható okból a fogászati ügyelet nem
működik, illetve ha a Vállalkozó a fogászati ügyeletet alvállalkozásba adja.
15. A megállapodást a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják.
16. Felek megállapodnak abban, hogy vitáikat először békés úton, tárgyalással kívánják rendezni.
Esetleges jogviták esetére kikötik a Bajai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
17. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok, különösen az
egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
18. Felek ezt a megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták és kijelentik, hogy a felek közötti korábbi, 2011. február 24-én kötött megállapodás hatályát
veszti.
Szeremle, 2014. június …
______________________________
Varga György
polgármester
megbízó

____________________________
Dr. Szepesi József
fogszakorvos
megbízott

T. Polgármester Úr!
T. Képviselő-testület!

2013. évi fogászati ügyeleti beszámoló

15. éve működik a Fogászati Ügyelet, amely szombatonként és vasárnaponként, valamint ünnepnapokon fogadja
reggel 9 órától 13 óráig,és 14 órától este 10 óráig a sürgősségi fogászati problémákkal érkező betegeket. Akut fog- és
gyökér fájások, pulpitisek, akut periodontitisek akut periostális gyulladások, gennyes szájüregi, arci elváltozások
vérző, fájó parodontium, elhanyagolt fogköves állapotok, bűzös lehelettel, traumás események, mint gyerek
balesetek, fogtörések,fog alveolusba történő visszanyomódása, carieses fogak heves fájdalmai, nyaki érzékenységek,
fogsor okozta feltörés, halszálka okozta sérülés, és nem utolsó sorban tumoros és praecancerosus állapotok - ezek
mind okok, hogy a betegek felkeressék a rendelőt!
2013- ban regisztráltan ( mert egyébként sok a plusszban telefonon bejelentkező beteg, akik így kérnek segítséget,és
azok a betegek is akik nem rendelkeznek TAJ kártyával, vagy rossz a TAJ kártyájuk, de ők is segítséget várnak ) 1260
fő jelent meg a rendelőben, és kapott ellátást. Ez rendelési napra vetítve átlagosan több, mint 12 beteget jelent.
Ebből az 1260 főből 2013ban 723 eset bajai volt, míg 537 eset a bajai településekről érkezett.
Részletezve:

1. Vaskút: 70 fő
2. Érsekcsanád 36 fő
3. Sükösd: 67 fő
4. Bácsbokod: 36 fő
5. Dunafalva: 29 fő
6. Gara: 27 fő
7. Rém: 34 fő
8. Nagybaracska: 41 fő
9. Szeremle: 27 fő
10. Felsőszentiván: 37 fő
11. Bátmonostor: 22 fő
12. Csávoly: 22 fő
13. Nemesnádudvar: 28 fő
14. Bácsborsód: 16 fő
15. Bácsszentgyörgy: 5 fő
16. Dávod: 19 fő
17. Csátalja: 14 fő
18. Érsekhalma: 7 fő

2014 március 31én a Baja Város és a Kistérség Önkormányzataival kötött pénzügyi támogatási szerződés, mely a
rendszer működésének javítását , biztonságát szolgálta, lejárt.
2014 április 1 től Baja város újabb 3 éves pénzügyi támogatási megállapodást kötött a Szolgáltatóval változatlan
kondíciókkal a korábbiakhoz mérten.
Amennyiben Önök úgy ítélik meg, hogy a továbbiakban is pénzügyi támogatásban részesítik a Fogászati Ügyeleti
Rendszert, azt nagy örömmel és tisztelettel megköszönöm !
Tisztelettel megköszönöm eddigi segítségüket és támogatásukat !
Kívánok minden jót Önöknek az életben !
2014 04 20

Tisztelettel: Dr. Szepesi József
fogszakorvos
tel.:06 70 508 32 08
Baja, Kádár u. 17.

