
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2021. június 24-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
16/2021. Kth. 

A Halas-Dent Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosítása fogorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történő ellátására 
 

H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 

melléklet szerinti tartalommal a Halas-Dent Kft-vel kötött megbízási szerződést és a 
szerződés módosítást és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a melléklet szerinti megbízási szerződés módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt 
megbízási szerződést és annak esetleges módosításait aláírja. 

 
 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: Halas-Dent Kft. 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
 
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.      Stírné Prikidánovics Tímea s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2021. június 24. 

 



 

 

Melléklet 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

MÓDOSÍTÁSA 
 

Fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 
 

 
 
A szerződés létrejött egyrészről: Kiskunhalas Város Önkormányzata, (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószáma: 15724904-2-03, törzsszáma: 724902, statisztikai 
számjele: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint Megbízó  
 
másrészről: Halas-Dent Kft. (székhelye:6400 Kiskunhalas, Csónak u. 4., telephelye: 6400 
Kiskunhalas, Csónak u. 4., cégjegyzékszám: 03-09-104118, adószám: 11376341-1-03, 
statisztikai számjele: 11376341-8623-113-03), képviselője: Dr. Bácsalmási Antal (sz.:1966. 
09.09. an.: Morava Gabriella, Kiskunhalas, Jókai u. 4. sz. alatti lakos) között, mint Megbízott 
a továbbiakban együttesen felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.  
 

Előzmények 
 
A megbízó és megbízott a 1995. december 01. napján megkötött és 2002. december 10., 2012. 
december 21., 2016 szeptember 27. napján és 2018. szeptember 27. napján módosított és 
egységes szerkezetben elfogadott megbízási szerződést közös megegyezéssel módosítják az 
alábbiak szerint: 
 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 6. pont a) alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„A külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép-és műszer 

rendelkezésre állását a Megbízott, a szakmai minimumfeltételek közé tartozó, valamint a 

kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak rendelkezésre állását a Megbízott 

biztosítja. A Megbízott saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképes 

rendelkezésre állásáról. 

A fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges műszerek javíttatása, karbantartása, szükség 

esetén a pótlása a megbízott kötelezettsége, költségek viselésével. 

Megbízott a használatába adott ingatlant rendeltetésének megfelelően jogosult és köteles 

használni.” 

 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 6. pontját az alábbi c) alponttal 
egészítik ki: 

„c) Az ellátás a Megbízó hasznosításában álló 6400 Kiskunhalas, Csónak utca 4. szám alatti 

épületben lévő ingatlanban (rendelőben) történik.  

A Megbízó, mint az orvosi rendelő tulajdonosa vállalja, hogy továbbra is térítésmentesen 

biztosítja a 6400 Kiskunhalas, Csónak utca 4. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelőt a Megbízott 

részére. A helyiséghasználati jogviszony kezdetétől a rezsi költségek (villanyáram, fűtés, 

szemétszállítás, víz, stb.) a Megbízottat terhelik. 



 

 

A rezsiköltségeket a Megbízó tovább számlázza a Megbízott részére, a Megbízott vállalja a 

rezsiköltségek számlán szereplő határidőre történő megfizetését. 

A Megbízott vállalja a rendelő, a váróhelyiség, és a vizesblokkok tisztántartását, a tisztítószerek, 

wc papír, fertőtlenítőszerek beszerzését, és gondoskodik a feladatellátás során keletkező 

veszélyes hulladék elszállításáról. Veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 

Megbízott gondoskodik.” 

 

3. A Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak 
hatályban. 

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

5. Jelen szerződés módosítás 2021. február 01. napjától, a Megbízó és a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház A Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza között létrejött Hasznosítási szerződés 
hatályba lépésétől hatályos. 

 
 
Kiskunhalas, 2021. június 25.  
 
  

……………………………………   …………………………………… 

Megbízó       Megbízott 
Fülöp Róbert Polgármester Dr. Bácsalmási Antal 

Kiskunhalas Város Önkormányzata                  fogorvos 
 
 
………………………………………. 
Kollárné Dr. Lengyel Linda, jegyző, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
jogi ellenjegyző  
 
 
………………………………………. 
Csendes Ildikó 
Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
pénzügyi ellenjegyző  
  



 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
 

Fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 
 

(Egységes szerkezetben – hatályos 2021.02.01-től) 
 
 
A szerződés létrejött egyrészről: Kiskunhalas Város Önkormányzata, (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószáma: 15724904-2-03, törzsszáma: 724902, statisztikai 
számjele: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint megbízó  
 
másrészről: Halas-Dent Kft. (székhelye:6400 Kiskunhalas, Csónak u. 4., telephelye: 6400 
Kiskunhalas, Csónak u. 4., cégjegyzékszám: 03-09-104118, adószám: 11376341-1-03, 
statisztikai számjele: 11376341-8623-113-03), képviselője: Dr. Bácsalmási Antal (sz.:1966. 
09.09. an.: Morava Gabriella, Kiskunhalas, Jókai u. 4. sz. alatti lakos) között, mint megbízott 
a továbbiakban együttesen felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.  
  
1.) A megbízó és megbízott a 1995. december 01. napján megkötött és 2002. december 10., 
2012. december 21., 2016 szeptember 27., 2018. szeptember 27. és 2021. június 25. napján 
módosított megbízási szerződést közös megegyezéssel módosítják és egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint fogadják el: 
 
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) 
megbízza határozatlan időre Halas-Dent Kft-t, hogy a fogorvosi ellátás teendőit – területi 
ellátási kötelezettséggel – a szerződés mellékletében meghatározott 4 fogorvosi körzetben – 
egészségügyi vállalkozás keretében lássa el.  
 
3.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ellátja a területi ellátási kötelezettséggel járó 
fogorvosi feladatokat, ellátja a hozzá bejelentett és általa elfogadott biztosítottakat. Megbízott 
kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ellátja a rendelési idejében hozzá forduló mindazon 
személyeket, akik megbetegedésük miatt fogorvosi ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
4.) A megbízott kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek 
megfelel, rendelkezik a tevékenység folytatására feljogosító egészségügyi vállalkozói 
engedéllyel, valamint orvosi felelősség-biztosítással.   
 
5.) A megbízás tartalma:  
 

a.) A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy  
 
-  fogorvosonként heti 30 óra munkaidőben a lakossági ellátási érdeket figyelembe vevő, 
általa megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett, rendelési idő szerint, 
ezen belül folyamatos ellátás keretében a fogorvos hetente legkevesebb 30 órát, de 
munkanapokon naponta  legkevesebb 6 órát rendel, 

 
-  tudomásul veszi és elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi 
Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály szakmai irányítását,  

 
-  teljesíti a közegészségügyi feladatokból adódó kötelezettségeit.  



 

 

 
b.) A megbízott vállalja, hogy    

 
-  helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelően fogorvos útján, saját 
költségén, maga gondoskodik,  

 
-   rendkívüli esetben a Népegészségügyi Osztály és az önkormányzat illetékes 
szakembereinek közbenjárását kéri – gondoskodva a díjazásról – a folyamatos 
betegellátás érdekében.  

 
c.)  A megbízott kötelezi magát arra, hogy az 2./ pontban körülírt fogorvosi teendők – 

területi ellátási kötelezettséggel történő – ellátására másik fogorvossal nem köt 
szerződést.  

 
6.) A megbízás teljesítésének feltételei 
 

a.) A külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép-és műszer 
rendelkezésre állását a Megbízott, a szakmai minimumfeltételek közé tartozó, valamint a kulturált 
betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak rendelkezésre állását a Megbízott biztosítja. A 
Megbízott saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre 
állásáról. 

A fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges műszerek javíttatása, karbantartása, szükség 
esetén a pótlása a megbízott kötelezettsége, költségek viselésével. 

Megbízott a használatába adott ingatlant rendeltetésének megfelelően jogosult és köteles 
használni. 

 

b.) A fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést a megbízott a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály I., Finanszírozási és 
Ártámogatási Osztály /Kecskemét/ közvetlenül köti meg. A tevékenységért felelős 
fogorvosok a jelen szerződés módosításától és hatályban léte alatt folyamatosan szavatolnak 
azért, hogy rendelkeznek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti 
praxisjoggal. 

 
Amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály 
I., Finanszírozási  és Ártámogatási Osztály /Kecskemét/ bármilyen oknál fogva nem köt 
finanszírozási szerződést, vagy a szerződést felbontja a megbízottal, úgy ez a szerződés is 
hatályát veszti.  
 

c) Az ellátás a Megbízó hasznosításában álló 6400 Kiskunhalas, Csónak utca 4. szám alatti épületben 
lévő ingatlanban (rendelőben) történik.  

A Megbízó, mint az orvosi rendelő tulajdonosa vállalja, hogy továbbra is térítésmentesen 
biztosítja a 6400 Kiskunhalas, Csónak utca 4. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelőt a Megbízott 
részére. A helyiséghasználati jogviszony kezdetétől a rezsi költségek (villanyáram, fűtés, 
szemétszállítás, víz, stb.) a Megbízottat terhelik. 



 

 

A rezsiköltségeket a Megbízó tovább számlázza a Megbízott részére, a Megbízott vállalja a 
rezsiköltségek számlán szereplő határidőre történő megfizetését. 

A Megbízott vállalja a rendelő, a váróhelyiség, és a vizesblokkok tisztántartását, a 
tisztítószerek, wc papír, fertőtlenítőszerek beszerzését, és gondoskodik a feladatellátás 
során keletkező veszélyes hulladék elszállításáról. Veszélyes hulladék kezeléséről és 
ártalmatlanításáról a Megbízott gondoskodik. 

 
7.) A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat által tervezett időpontban a 
Képviselő-testületet, vagy az egészségügyi tevékenység ellenőrzésével felruházott Bizottságot, 
munkájáról, a fogorvosi ellátás tapasztalatairól írásban vagy szóban tájékoztatja. 
 
8.) A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátását szolgáló szerződés 
megszűnik: 
 

a.)  
  közös megegyezéssel 
  bármelyik fél egyoldalú felmondásával, 
  a 8.c. pontban részletezett okok folytán az önkormányzat megszünteti. 

 
b.) A  szerződő felek  megállapodnak abban, hogy 
             

 A szerződés felbontását, módosítását bármelyik fél csak írásban 
kezdeményezheti, az általa alaposnak tartott indokok közlése mellett, 

 
 A fenti pontban körülírt kezdeményezés ügyében a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül egyeztetést folytatnak le, s ezt követő 15 napon belül 
döntenek, döntésükről a másik felet írásban értesítik. 

 
 c.)  A szerződés rendes egyoldalú felmondása esetére a szerződő felek 6 hónap   

felmondási időben állapodnak meg azzal, hogy a felmondás csak az adott hónap 
utolsó napjára vonatkozhat. 
        

        d.)    Azonnali felmondás jogával élhet bármelyik fél, amennyiben: 
               

 A másik fél súlyos kötelezettségszegést követ el, 
 Bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, 
 Amennyiben az azonnal felmondást hatályos jogszabály lehetővé teszi. 

 
e.) A szerződés módosításának indítványozása esetén a felek kötelesek egymást 

tájékoztatni és megkísérelni a közös megegyezéssel történő szerződés módosítást. 
Eredménytelen kísérlet esetén a felek a megállapodás meghiúsulásától számított 30 
napon belül fordulhatnak a Kiskunhalasi Járásbírósághoz a szerződés módosítását 
kérő keresetükkel. 

 
f.) A szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a szerződésből eredő esetleges 

vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. 
 

9.) Ez a szerződés 2021. február 01. napján, a Megbízó és a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
A Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza között létrejött Hasznosítási szerződés hatályba 



 

 

lépése napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  
 
10./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi szolgálatról szóló 4/2000.(II.25.) Eü.M. rendeletben foglaltakat, valamint a Polgári 
Törvénykönyv és a feladatellátásra vonatkozó más hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  
 
Kiskunhalas, 2021. június 25.  
 
  

……………………………………   …………………………………… 

Megbízó       Megbízott 
Fülöp Róbert Polgármester Dr. Bácsalmási Antal 

Kiskunhalas Város Önkormányzata                  fogorvos 
 
 
………………………………………. 
Kollárné Dr. Lengyel Linda, jegyző, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
jogi ellenjegyző  
 
 
………………………………………. 
Csendes Ildikó 
Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
pénzügyi ellenjegyző  
 
 
  



 

 

 
1. sz. melléklet  

Kiskunhalas - fogorvosi 001. körzet Dr. Moszpart László u. 1. /tartós helyettesítéssel/ dr. 
Bácsalmási Antal 
 
                                        
Közterület neve               
 
Ág utca                                                                                
Bajza utca                                                                            
Baranyai Ferenc utca                                                                  
Bojtár utca                                                                           
Botond utca                                                                           
Csap utca                                                                             
Csipke utca                                                                           
Csokonai utca                                                                         
Eperd utca                                                                            
Esze Tamás lakótelep                     
Fazekas Mihály utca                                                                   
Felsőkistelek puszta                                                                  
Felsőöregszőlők                            
Felsőszállás puszta                                                                   
Felsőtelep tanya                                                                      
Fenyő utca                                                                            
Gózon utca                                                                            
Határ utca                                                                            
Henger utca                                                                           
Hold utca                                                                             
Járószék utca                                                                         
Kárász utca                                                                           
Károly utca                                                                           
Kassa utca                                                                            
Kazinczy utca                                                                         
Kéve utca                                                                             
Kisfaludy utca                                                                       
Korvin utca                                                                           
Kölcsey utca                                                                          
Kőrösi út                                                                             
Kötönyi út                                                                            
Latabár utca                                            
Lepke utca                                                                            
Lovarda utca                                                                          
Mázsa utca                                                                            
Olajbányász utca                                                                      
Pacsirta utca                                                                         
Pásztor utca                                                                          
Pozsony utca                                                                          
Radnóti Miklós utca                                                                   
Sas utca                                                                              
Sereg utca                                                                            



 

 

Sóstó utca                                                                            
Sóstói-szőlők                                                                         
Szabó Ervin utca                                                                      
Számadó utca                                                                          
Széchenyi utca                                                                        
Szélmalom utca                                                                        
Szénás utca                                                                           
Szentgál utca                                                                         
Tambura utca                                                                          
Tárnok utca                                                                           
Tavasz utca                                                                           
Új utca                                                                               
Vadkerti út                                                                           
Városkert utca                                                                        
Vörösmarty utca                                                                       
Zöldhalom utca                                                                        
Zrínyi utca                                                                           
 
                            
                                                                                                     
Kiskunhalas - fogorvosi 002. körzet Dr. Moszpart László u. 1.  dr. Bácsalmási Antal                    
 
 
                                       
Közterület neve                            
 
Áchim András utca                                          
Alsóöregszőlők                           
Átlós út                                                             
Bajnok utca                                                                           
Bogárzó puszta                                                                        
Bornemissza Gergely utca                                                              
Czuczor utca                                                                          
Damjanich utca                                                                        
Dr Monszpart László utca                                                              
Dugonics utca                                                                         
Félegyházi út                                                                         
Harangos telep                                                                        
Harangos tér                                                                          
Hattyú utca                                                                           
Honvéd utca                                                                           
Huszár utca                                                                           
József Attila utca                                                                    
Kalap utca                                                                            
Kármán utca                                                                           
Kinizsi utca                                                                          
Kosár utca                                                                            
Majsai út                                                                             
Malom sor                                                                             
Ősz utca                                                                              



 

 

Pipa utca                                                                             
Polgár utca                                                                           
Róna utca                                                                             
Sarló utca                                                                        
Szabadkai út                                                                          
Szántó Kovács utca                                                                    
Széksós utca                                                                          
Szent György tér                                                                      
Szentháromság tér                                                                     
Szép utca                                                                             
Szondy utca                                                                           
Téglagyári köz                                                         
Téglagyári út                                            
Tinódi utca                                                                           
Tó utca                                                                               
Toldi utca                                                                            
Tompa utca                                                                            
Vásártér utca                                                                         
Vezér utca                                                                            
Zerge utca      
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Alsószállás puszta                                                                    
Arany János utca                                                                      
Árpád utca                                                                            
Átlós út                                                                  
Bácskai utca                                                                          
Bacsó László utca                                                                     
Baross utca                                                                           
Bástya utca                                                                           
Batthyány utca                                                                        
Berki Viola utca                                                                      
Berzsenyi utca                                                                        
Bimbó utca                                                                            
Bokréta utca                                                                          
Borz utca                                                                             
Brázay Kálmán utca                                                                    
Budai Nagy Antal utca                                                                 
Bükkönyös utca                                                                        
Csalogány utca                                                                        
Cserepes utca                                                                         
Deák Ferenc utca                                                                      
Dekáni Árpád utca                                                                     



 

 

Diószegi Balázs utca                                                                  
Dob utca                                                                              
Dobó utca                                                                             
Dr. Nagy Mór utca                                                                     
Erdei tér                                                                             
Fejérföld utca                                                                        
Füzes utca                                                                            
Gábor Áron utca                                                                       
Gerle utca                                                                            
Gólya utca                                                                            
Gyep utca                                                                             
Hajnal utca                                                                           
Himző utca                                                                                
Jegenye utca                                                                          
Jósika utca                                                                           
Kard utca                                                                             
Katona József utca                                                                    
Kazal utca                                                                            
Kossuth utca                                                                          
Középsőipartelep tanya                                                                
Lomb utca                                                                             
Markovics Mária utca                                                                  
Munkács utca                                                                          
Pákász utca                                                                           
Patkó utca                                                                            
Rezeda utca                                                                           
Róka utca                                                                             
Schönfeld udvar                                                                       
Szalag utca                                                                           
Szállás utca                                                                          
Szegedi út                                                                            
Szövetség tér                                                                         
Tábor utca                                                                            
Táncsics utca                                                                         
Temető utca                                                                           
Török utca                                                                            
Tuba utca                                                                             
Vasút utca                                                                            
Viola utca                                                                            
Virág utca                                                                            
Zsák utca                                                                             
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Árvalányhaj utca                                                                      



 

 

Avar utca                                                                             
Bánegyháza utca                                                                       
Bem utca                                                                              
Bercsényi utca                                                                        
Bethlen Gábor tér                                                                     
Bocskai utca                                                                          
Cseresznyés utca                                                                      
Eötvös utca                                                                           
Epreskert utca                                                                        
Esze Tamás lakótelep                      
Fakopács utca                                                                         
Gimnázium utca                                                                        
Halászcsárda utca                                                                     
Hősök tere                                                                            
Iparszőlők útja                                                                       
Izabella utca                                                                         
Kadarka utca                                                                          
Karányi sík útja                                                                      
Kárpát utca                                                                           
Kolmann utca                                                                          
Kovács Pál tér                                                                        
Kun tér                                                                               
Kuruc vitézek tere                                                                    
Laktanya utca                                                                         
Latabár utca                                                          
Lehel utca                                                                            
Mályva utca                                                                           
Mátyás tér                                                                            
Platán utca                                                                           
Rakodó utca                                                                           
Rekettye puszta                                                                    
Sáfrány utca                                                                          
Sárgarigó utca                                                                        
Sárkány utca                                                                          
Székely utca                                                                          
Szilvás köz                                                                           
Tavaszi Hérics utca                                                                   
Thúry József utca                                                                     
Városháza utca                                                                        
Venyige utca                                                                          
Vitéz utca                                                                            
Zsoltina utca                                                                         
 
 


