
5/2022. (IX.27.)  előterjesztés 
5. napirendi pont 

 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁS 
 
Amely létrejött egyrészről Piliscsév Község Önkormányzata - székhelye: 2519 Piliscsév, Béke utca 
24. - képviselője: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester, mint megbízó (továbbiakban: 
Megbízó),  
 
Másrészről a Dr. Borbola Krisztián egyéni vállalkozó – székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 
48., született: Szeged, 1974.09.02., an.: Huszár Deniella, fióktelepe: 2519 Piliscsév, Béke utca 23., 
képviseli: Dr. Borbola Krisztián, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között (továbbiakban 
együtt: Felek) az alábbi feltételekkel: 
 
ELŐZMÉNY 
 
Felek tényként rögzítik, hogy az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. tv. 2/B. § (1) 
bekezdése alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést kötöttek Piliscséven,  
2012. december 31. napján, mely szerződés 2015. január 1. napján módosításra került az ügyeleti 
ellátásra vonatkozó szabályok tekintetében.  
 
Szerződés célja 
 
A korábban megkötött feladatellátási szerződés módosítása vált szükségessé a rendelési idő 
tekintetében. 
 
1. Megbízó tudomással bír arról a tényről, hogy a színvonalasabb és zavartalan fogorvosi 
alapellátás biztosítása érdekében Megbízott praxisközösséghez kíván csatlakozni.  
 
2. Felek a 2012. december 31-én kötött feladatellátási szerződ 9. pontjában hivatkozott 1. 
mellékletben meghatározott rendelési időt az alábbiak szerint módosítják 

 
„7. a) A rendelési időt a Felek heti 22,5 órában határozzák meg, melyben a Megbízott 
személyes és folyamatos ellátást nyújt, melyből 6,5 óra iskola fogászati ellátást biztosít 
egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 

 
b) Rendelési idő: 

Kedd:  12.00 - 20.00     
Szerda:  10:00 – 16.30     iskolafogászat 
Csütörtök: 10:00- 18.00”    

  
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször 
módosított 2013. évi V. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény, illetve a mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.  
 
4. Felek kijelentik, hogy az előzményben hivatkozott szerződés további pontjait változatlan 
tartalommal fenntartják.  
 
Jelen szerződés hat egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek 
elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.  
 
Piliscsév, 2022. szeptember 8. 
 
 
 Kosztkáné Rokolya Bernadett               Dr. Borbola Krisztián 

                 Megbízó                 Megbízott 


