
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. november 23-ai ülésére 

  

Tárgy:      EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat- 

                                                                      ellátási szerződés módosítása – fogorvos 

                                                                      helyettesítésben történő személyi változás miatt 

Előadó:                                                          Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:                          Kardos Lajosné szociális ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:     dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:                        Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság 

Ügyiratszám:                                                 DFV/931-30/2021.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az EL-DENT 96 Kft. 2021. november 12. napján érkezett K-127-11/2021. számú levelében 

kérte, hogy az EL-DENT 96 Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 37.,  

telephelye: 7020 Dunaföldvár, Gábor P. u. 2.) által működtetett 170096046, 170096074 és az 

170096075 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási 

kötelezettséggel működő fogorvosi körzetekre vonatkozóan, a  helyettesítéssel kapcsolatos 

személyi változások testületi határozat meghozatalával történő jóváhagyását, valamint a 7. 

pontban módosított Egészségügyi-feladatellátási szerződések elfogadását.  

 

Az 170096046 számú körzetre vonatkozó változások: 

 

- Az 170096046 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi 

ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátás szolgáltatást tartós 

helyettesítéssel ellátó fogorvos változatlanul Dr. Kracz Csongor (psz.: 87388). 

 

A fent nevezett körzetben a helyettesítést végző orvosok személye változik 2021. december 

01. napjától: 

 

A helyettesítést végző orvosok az EL-DENT 96 Kft. munkavállalói: 

 

Dr. Wetzl Marianna (pecsétszám: 62806) 

Dr. Nagy Szilvia (pecsétszám: 92589) 

 

A helyettesítést végző orvosok közül törlésre kerül: 

 

Dr. Salamon-Branis Karin (psz.: 85239) 

 

Az 170096046 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási 

kötelezettséggel működő, fogorvosi alapellátási szolgáltatást nyújtó körzetben a rendelési idő 

nem változik. 

 

Az 170096074 számú körzetre vonatkozó változások: 

 

- Az 170096074 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi 

ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátás szolgáltatást ellátó fogorvos 

változatlanul Dr. Salamon-Branis Karin (psz.: 85239) 



-  

A körzetben a helyettesítést végző orvosok személye 2021. december 01. napjától változik. 

 

A helyettesítést végző orvosok az EL-DENT 96 Kft. munkavállalói: 

 

Dr. Wetzl Marianna (psz.: 62806) 

Dr. Kracz Csongor (psz.: 87388) 

Dr. Nagy Szilvia (psz.: 92589) 

 

A helyettesítést végző orvosok közül törlésre kerül: 

 

Dr. Csizmadia Adrienn (psz.: 76026) 

 

Az 170096074 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási 

kötelezettséggel működő, fogorvosi alapellátási szolgáltatást nyújtó körzetben a rendelési idő 

nem változik. 

 

Az 170096075 számú körzetre vonatkozó változások: 

 

Az 170096075 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási 

kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátás szolgáltatást ellátó fogorvos változatlanul Dr. 

Salamon László (psz.: 85239) 

 

A körzetben 2021. december 01. napjától változik a helyettesítő orvosok személye. 

 

A helyettesítést végző orvosok az EL-DENT 96 Kft. munkavállalói: 

 

Dr. Wetzl Marianna (psz.: 62806) 

Dr. Kracz Csongor (psz.: 87388) 

Dr. Nagy Szilvia (psz.: 92589) 

 

A helyettesítést végző orvosok közül törlésre kerül: 

 

Dr. Csizmadia Adrienn (psz.: 76026) 

 

Az 170096075 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási 

kötelezettséggel működő, fogorvosi alapellátási szolgáltatást nyújtó körzetben a rendelési idő 

nem változik. 

 

A fogászati ellátás kötelezően ellátandó alapellátási feladat. A döntésnek megfelelően 

módosítani kell az egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2021. november 15. 

 

                                                                                        Horváth Zsolt sk. 

                                                                                           polgármester 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. támogatja, hogy az 170096046 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval 

rendelkező fogászati körzet ellátását változatlanul, tartós helyettesítéssel Dr. Kracz 

Csongor (psz.: 87388) fogorvos lássa el, a helyettesítő orvosok  Dr. Wetzl Marianna 

(psz.: 62806), Dr. Nagy Szilvia (psz.: 92589) fogorvosok lássák el 2021. december 01. 

napjától, mint az EL-DENT 96 Kft. munkavállalói, az 170096074 számú körzet 

tekintetében a fogorvosi alapellátási szolgáltatást változatlanul Dr. Salamon-Branis 

Karin (psz.: 85239) fogorvos lássa el, 2021. december 01. napjától a helyettesítő 

orvosok Dr. Wetzl Marianna (psz.: 62806), Dr. Kracz Csongor (psz.: 87388) és Dr. 

Nagy Szilvia (psz.: 92589) fogorvosok lássák el 2021. december 01. napjától, továbbá 

az 170096075 számú körzet fogorvosi alapellátási szolgáltatását változatlanul Dr. 

Salamon László (psz.: 85239) fogorvos lássa el, 2021. december 01. napjától, a 

helyettesítő orvosok Dr. Wetzl Marianna (psz.: 62806), Dr. Kracz Csongor (psz.: 

87388), Dr. Nagy Szilvia (psz.: 92589) fogorvosok lássák el 2021. december 01. 

napjától, mint a fogorvosi alapellátást végző EL-DENT 96 Kft. munkavállalói. 

2. hozzájárul az egészségügyi feladat-ellátási szerződés fentiek alapján történő 

módosításához.   

3. felhatalmazza a polgármestert helyettesítésben résztvevő fogorvosok személyi 

változása miatt módosított egészségügyi feladat-ellátási szerződések aláírására 

Horváth Zsolt polgármester jogosult. 

   

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. EL-DENT 96 Kft. 

2. Szociális ügyintéző 

                






