
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: K/1413/1//2022.                                                                 6. számú előterjesztés 
 
 

FOGORVOSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  
 

Amely létrejött  
• Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2022. (V…..) számú   
• Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (V…..) 

számú határozata alapján  
egyrészről: 
 
Kéthely Község Önkormányzat (képviseli: Molnár Balázs polgármester, székhely: 8713 
Kéthely, Ady E. utca 1.,KSH statisztikai számjel: 15396561-8411-321-14 adószám: 
15396531-2-14, törzskönyvi száma: 396563), és Somogyszentpál Község Önkormányzat 
(képviseli: Poszáné Szabó Edit polgármester, székhely: 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 
1.,KSH statisztikai számjel: 15731704-8411-321-14 adószám: 15731704-2-14, törzskönyvi 
száma: 731706) mint Megbízók (a továbbiakban: Megbízók), 
 
másrészről 
 
Dr. Ujvári Zsuzsa fogszakorvos egyéni vállalkozó (székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 
5. adószám: 55211444-1-34 TAJ szám: 083585614 egyéni vállalkozói igazolvány száma: 
54557389, orvosi bélyegző száma: 59158), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: 
Megbízott) között - közös megegyezéssel – 2022. június 1. hatállyal, az alábbiak szerint:  
 
1.) A szerződő felek rögzítik, hogy a köztük 2021. január 11. napján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján  
az egészségügyi alapellátás körében a fogorvosi alapellátás biztosítására feladat-ellátási  
szerződést kötöttek. A feladatellátási szerződés 1. számú melléklete helyébe a feladatellátási 
szerződés 2. számú módosításának 1. számú melléklete lép.    
 
2.) A szerződő felek a feladat-ellátási szerződés módosítását kizárólag a rendelési időben  
bekövetkezett változás miatt készítették el, a feladat-ellátási alapszerződés - változással nem 
érintett - minden rendelkezését hatályában fenntartják. 
                          
A szerződésmódosítás 1 (egy) megszerkesztett oldalon készült el. 
Jelen szerződés-módosítást Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Kéthely, 2022. május …. 
 
 
………………………………………  …………………………………… 
Kéthely Község Önkormányzata   Somogyszentpál Község Önkormányzata 
képviseli: Molnár Balázs polgármester                 képviseli: Poszáné Szabó Edit polgármester 
 
 
 
                                              ……………………………………… 
                                              Dr. Ujvári Zsuzsa fogszakorvos 
 
 
 



 
 

1. számú melléklet 
 
Fogorvos a fogászati alapellátást területi ellátási kötelezettséggel az Önkormányzat 
2/2017. (I.26.) sz. önkormányzati rendelet értelmében Kéthely és Somogyszentpál községek 
teljes közigazgatási területén végzi heti 25,5 óra rendelési idő biztosításával, az alábbiak 
szerint: 
 
Hétfő 9-15 (6 óra) 
 
Kedd 9-15 (6 óra) 
 
Csütörtök 8-16 (8 óra) 
 
Péntek 9-13:30 (4,5 óra) 
 
Iskolafogászat: Péntek 13,30-14,30 (1 óra) 
 
Magánrendelés: Hétfő 15-16 óra (1 óra) 
 


