
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2020. július 21-én megtartott  
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
102/2020. Kth. 

Javaslat a 6. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó szerződés módosítására (Dr. Dudás-
Temesvári Hajnalka) 
 

H a t á r o z a t  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Dr. Dudás-Temesvári 
Hajnalka fogorvos és a Kiskunhalas Város Önkormányzata között a kiskunhalasi 6. számú 
fogorvosi praxis működtetésére létrejött szerződés módosítását az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés és annak esetleges módosításainak 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: Dr. Dudás-Temesvári Hajnalka 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

 

Harkai Péter s.k.      Laskovicsné Terzics Edit s.k.  

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2020. július 21. 

 



 

 

1. számú melléklet 
 

FELADAT ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 VEGYES FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 

 
amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., PIR: 
724902, adószám: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: 
Fülöp Róbert polgármester, mint Megbízó, (a továbbiakban Megbízó) 

másrészről Dr. Dudás-Temesvári Hajnalka vállalkozó (egészségügyi tevékenységnél 
használt név: Dr. Temesvári Hajnalka) - okleveles fogorvos doktor - (születési hely: Szeged, 
1988.04.21. anyja neve: Kazi Anikó, pecsétszáma: 74247, MOK tagsági igazolvány 
kártyaszáma: 1969087 89129962, működési nyilvántartási igazolványszáma: F/007959/18) 
mint Megbízott, (a továbbiakban: Megbízott) között,  

az önkormányzatokat terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvényben, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII.23.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével, 
a mai napon, az alábbi feltételekkel:  
 
A Felek rögzítik, hogy közöttük Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 
22/2020. Kt. sz. határozattal jóváhagyott felhatalmazás alapján 2020. január 30. napján 
előszerződés jött létre, amelyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak 2020. február 28. 
napján. Majd a Felek között 2020. március 25. napján Feladatellátási szerződés jött létre, 
amelyet a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak: 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy feladat-ellátási szerződést közös 
megegyezéssel az alábbiak alapján módosítják.  

1.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátási szerződés 1. sz. 
melléklete helyébe a jelen szerződés módosítás 1. sz. melléklete lép. 

1.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátási szerződés 5.1. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5.1. Megbízott vállalja a praxisjoggal érintett körzet területéről hozzá bejelentkezettek, 
valamint a Megbízott által elfogadott egyéb bejelentkezett biztosítottak fogorvosi 
alapellátását a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az ellátás a 6400 
Kiskunhalas, Hársfa utca 3. szám alatt kialakított fogorvosi rendelőben, rendelési időben 
történik. 

2. Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal maradnak hatályban.  

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítás 1.1. pontja 2020. 
július 01. napján lép hatályba, míg jelen szerződés módosítás 1.2. pontja 2020. szeptember 21. 
napján lép hatályba. 

4. A szerződés és annak módosítása együtt hatályos és érvényes. 
  



 

 

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

6. Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  

 

Kiskunhalas, 2020. június 26. 
 
 
 
 
 

Fülöp Róbert polgármester 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Megbízó 

Dr. Dudás-Temesvári Hajnalka 
vállalkozó orvos 

Megbízott 
 

 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 

Kollárné dr. Lengyel Linda 
jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
  



 

 

1. sz. melléklet 
Kiskunhalas Fogorvosi 6.körzet 

                                                        Dr.Temesvári Hajnalka 
 
                                                                                              
Közterület neve   
                        
Árok utca 
Ady Endre utca                                                                        
Alkony utca                                                                           
Alkotmány utca 
Bajcsy-Zsilinszky utca                                                                                                                                           
Bálvány utca                                                                          
Béke utca                                                                             
Bessenyei tér                                                                                                                                            
Bokor utca 
Botond utca                                                                            
Csiga utca                                                                            
Csillag utca 
Csokonai utca                                                                          
Csónak utca                                                                                                                                               
Erzsébet királyné tér 
Fácán utca                                                                
Fecske utca                                                                           
Futó utca                                                                             
Fürész utca                                                                           
Füzes puszta                                                                          
Gyapju utca                                                                           
Hajó utca                                                                                                                                                          
Holló utca                                                                                                                        
Hunyadi utca                                                                          
Inoka-Kistelek puszta 
Jókai utca 
Kazinczy utca                                                               
Kálvin tér 
Kertész utca 
Kisfaludy utca                                                                                                                                                          
Kígyó utca                                                                                                         
Kórház utca 
Kölcsey uzca                                                                           
Köztársaság utca                                                                      
Lapály utca                                                                           
Lovag utca                                                                                                                                                                
Magyar utca                                                                           
Május 1. tér                                                                                                                                                
Mérleg utca                                                                           
Molnár utca                                                                           
Nád utca                                                                              
Nap utca                                                                              
Nefelejcs utca                                                                        



 

 

Nyárfa utca                                                                           
Nyíl utca                                                                             
Nyúl utca                                                                             
Ó utca                                                                                
Ősök tere 
Pacsirta utca 
Perc köz                                                                                                                                                      
Petőfi utca 
Posta utca                                                                                                                                             
Rákóczi tér                                                                           
Rét utca                                                                              
Révész György utca                                                                    
Sáros utca                                                                            
Semmelweis tér                                                                                                                                                  
Síp utca                                                                              
Sólyom utca 
Szabadság tér 
Szathmáry Sándor utca                                                                           
Szász Károly utca 
Szegfű utca                                                                     
Szent Imre utca                                                                                              
Szilády Áron utca 
Thorma János utca                                                                    
Tóköz utca                                                                            
Vadász utca                                                                           
Vajda utca                                                                            
Vas utca                                                                                                                                                                    
Vihar utca 
Víz utca 
Vörösmarty utca                                                                          
Zalán utca 
Zrínyi utca    
 
 
 
 
 


