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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1.
§ (1) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén,
illetve annak közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes
kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és
betegsége természetétől függetlenül.
A Törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A Törvény 10. § (1) bekezdése szerint az alapellátáshoz kapcsolódóan – e feladatok rendelési
időn kívüli ellátására – háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról kell
gondoskodni.
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 17.§ (3) bekezdése szerint a fogászati ügyelet körébe az
alábbi feladatok tartoznak:
a) fogeltávolítás,
b) vérzéscsillapítás,
c) idegentest-eltávolítás,
d) törött fog lecsiszolása,
e) gyökércsatorna megnyitása,
f) az előzőekhez szükséges érzéstelenítés és fogászati röntgen.
A fentiek alapján a fogorvosi ügyeleti ellátás Dunaföldvár Város Önkormányzatának feladata,
mely ellátást biztosítani kívánja az Önkormányzat a dunaföldvári lakosok számára.
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2021. október 14. napján levélben megkereste a
Dunaföldváron, helyben praktizáló fogorvosokat a helyi hétvégi és ünnepnapi fogorvosi
ügyeleti ellátás megszervezésének vonatkozásában. A helyi fogorvosok egybehangzó válasza
az volt, hogy nem kívánnak részt venni a helyi fogorvosi ügyeleti ellátásban.

Ezt követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát kerestük meg levélben,
tájékoztatást kértünk, mely módon lehetne csatlakozni a városukban megszervezett
fogászati ügyeleti ellátáshoz.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztály
Intézményigazgatási Osztálya a 40636-3/2021. számú levelében tájékoztatta Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési ügyekért felelős általános
hatáskörű alpolgármester - Mezei Zsolt alpolgármester urat, Dunaföldvár Város
Polgármestere 2021. október 28-án kelt „Tájékoztatás kérése fogászati ügyeleti ellátás
vonatkozásában”tárgyú levelével kapcsolatban, mely levél az előterjesztés I. számú
melléklete.
A tájékoztatásban leírtakat összefoglalva: 2021. november 01. napjától Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátással kapcsolatos bizonyos
kötelezettségeit az önkormányzat fenntartásában lévő Egészségmegőrzési Központ látja el
feladat-átvállalási szerződés alapján. Amennyiben Dunaföldvár Város Önkormányzata a
dunaújvárosi fogorvosi ügyelethez kíván csatlakozni, akkor a fogorvosi ügyeleti ellátásra
vonatkozó megállapodást az Egészségmegőrzési Központnak kell megkötnie Dunaföldvár
Város Önkormányzatával, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének jóvá kell hagynia. A megállapodás legkorábban 2022. január 01. napjával
jöhet létre.
A jelenlegi fogorvosi ügyeleti ellátás Dunaújváros lakosságára terjed ki. A fogorvosi ügyeleti
ellátásért a feladatot ellátó fogorvost fix összegű díjazás illeti meg, mely Dunaújváros
tekintetében 60.000.- Ft./munkaszüneti nap/ünnepnap.
Dunaföldvár lakosságának fogászati ügyeleti ellátása vonatkozásában a feladatot ellátó
fogorvos fix összegű díjazása 20.000.-Ft./munkaszüneti nap/ünnepnap. Éves szinten
2022. évben 52 hét (szombat, vasárnap) – 52 X 20.000.-Ft. X 2 = 2.080.000.-Ft. + hét
közbeni ünnepnapok 2022. évben 6 nap – 6 X 20.000.- Ft. = 120.000.- Ft. - , összesen:
2.200.000.- Ft.
(Hét közbeni ünnepnapok 2022. évben: Március 15. (kedd), Április 15. (nagypéntek), Április
18. (húsvét hétfő), Június 06. (pünkösd hétfő), November 01. (mindenszentek), December 26.
(hétfő karácsony).
A feladatellátó 2021. december 3-ig kér tájékoztatást a képviselő-testületi döntésről.
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntés meghozatalát.
Dunaföldvár, 2021. november 25.
Horváth Zsolt sk.
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. 2022. január 1. napjától biztosítani kívánja a fogorvosi ügyeleti ellátást.
2. a Dunaföldvár Város lakosságának fogászati ügyeleti ellátása vonatkozásában
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
Egészségmegőrzési Központtal ellátási szerződést köt.
3. az Egészségmegőrzési Központnak a fogászati ügyelet ellátásáért Dunaföldvár Város
Önkormányzata fix 20.000.-Ft. összegű díjat/alkalom fizet meg a munkaszüneti és
ünnepnapi ügyeleti ellátásért.
4. a szerződés megkötésére a polgármestert felhatalmazza.
5. a 3. pontban meghatározott díjazást az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Erről értesül:
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási
Főosztály Intézményigazgatási Osztály
2. Egészségmegőrzési Központ Dunaújváros
3. Pénzügyi és Adó Iroda
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