
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. február 6-ai soron kívüli ülésére  

 

Tárgy:       EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat- 

                                                                           ellátási szerződés módosítása  

       rendelés időben történő változás miatt 

Előadó:   Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Kardos Lajosné szociális ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:                                                      DFV/447-2/2023.  

 

                                           

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály a TO-

03/NEO/10148-4/2022. iktatószámú levelében tájékoztatta a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy az EL-DENT 96 Kft. és 

Önkormányzat között területi ellátási kötelezettséggel működő, jelenleg is fennálló 

egészségügyi feladat-ellátási szerződésben lévő 170096046 számú gyermek, ifjúsági fogászat 

fogorvosi körzet rendelési ideje 2023. január 01. napjától megváltozik, mely szükségessé teszi 

a feladat-ellátási szerződés 6.) pontjának módosítását. 

 

„Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdése alapján az 

alapellátási-fogászati ellátás – heti 30 óra rendelési idővel – finanszírozható, ha a területhez 

tartozó lakosság száma az iskolai, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb, ideértve a 

18. évét betöltött középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató 

személyt is -1500 főt eléri vagy meghaladja.” 

 

A rendelési idő az ellátandó lakosok számával arányosan változik a kisebb fogorvosi szolgálat 

esetén. Dunaföldvár esetében a 2022/2023. tanévre beiratkozott 18 évnél fiatalabb (tanulók, 

óvodások), illetve a 18. életévét betöltött középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató személyek létszámadatát az oktatási intézmény – 2022. szeptember 

30-i állapotnak megfelelően – igazolja 2022. október 31-ig.   

 

A tanulói, illetve óvodai létszámváltozás miatt szükséges a fogorvosi szolgálat rendelési idő 

óraszámának változtatása. 

 

Az 170096046 (Gi) szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási 

kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási szolgáltatás rendelési ideje 2023. január 01. 

napjától az alábbiak szerint módosul: 

 

Hétfő:           08.00 – 13.00 óráig 

Kedd:           08.00 – 13.00 óráig 

Szerda:         08.00 – 13.00 óráig 

Csütörtök:   08.00 – 12.00 óráig 

Péntek:         08.00 – 10.30 óráig 

 

 



A rendelési idő módosítására a 2022/2023. tanévre beiratkozott személyek létszámának 

megváltozása miatt került sor. 

 

Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés egyéb pontjait nem érinti a változás.  

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2023. február 01. 

 

                                                                                        Horváth Zsolt s. k. 

                                                                                            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. tudomásul veszi a 170096046 (Gi) számú szakmai szervezeti egység azonosítóval 

rendelkező területi ellátási kötelezettséggel működő gyermek, ifjúsági fogászati 

fogorvosi alapellátási szolgáltatás jogszabály szerinti rendelési idejének módosítását. 

2. felhatalmazza a polgármestert a rendelési idő változása miatt az „EL-DENT 96” Kft-

vel megkötött szerződés módosításának aláírására, a szükséges nyilatkozat, 

jognyilatkozat, valamint a szükséges intézkedések megtételére.    

   

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  folyamatos 

Értesül:  

1. EL-DENT 96 Kft. 

2. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala 

 Népegészségügyi Osztály 

3. Hatósági és Szociális Iroda 

  


