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Ügyiratszám:                                                   DFV/940-2/2023. 

 

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. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 125/2021. (XI.29.) KT 

határozattal döntött a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

DMJV) fenntartásában lévő Egészségmegőrzési Központtal által a fogorvosi ügyelet 

biztosításáról  

 

A DMJV Közgyűlése az 1000/2021. (XII.16.) határozatával hagyta jóvá az 

Egészségmegőrzési Központ és Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) között a fogorvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodást.  

 

Így az Egészségmegőrzési Központ a fogászati ellátás, hétvégi ügyelet szakmai területi 

ellátási kötelezettségét Dunaújváros fogorvosi ügyeleti ellátása mellett a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 1000/2021. (XII.16.) határozata az Önkormányzat és az 

Egészségmegőrzési Központ által kötött feladat-ellátási megállapodás határozta meg 2022. 

január 01. napjától.  

 

Az Egészségmegőrzési Központnak a fogászati ügyeleti ellátásért az Önkormányzat fix 20 

000 Ft. összegű díj/ alkalom fizetett meg a munkaszüneti és ünnepnapi ügyeleti ellátásért, 
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mely 2022. évre vonatkozóan éves szinten (52 hét- szombat-vasárnap) 52 X 2 X 20 000 Ft = 

2 080 000 Ft + hét közbeni ünnepnapok 2022. évben 6 nap – 6 X 20 000 = 120 000 Ft, 

összesen: 2 200 000 Ft szolgáltatási díj megfizetését jelentette. 

 

A 2023. március 31. napjáig fizetendő szolgáltatási díj tekintetében: 12 hétvége – 12 X 2 X 20 

000 Ft X 480 000 Ft + 1 ünnepnap 20 000 Ft, összesen: 500 000 Ft a fogorvosi ügyeleti 

ellátásra fizetendő szolgáltatási díj. 

 

DMJV Közgyűlése tájékoztatása szerint a Törvényben foglalt, az alapellátáshoz kapcsolódó 

fogorvosi ügyelet biztosítása érdekében a környező települések önkormányzatai 

megállapodást szeretnének kötni az Egészségmegőrzési Központtal. 

 

DMJV Önkormányzata az elmúlt hónapokban egyeztetéseket folytatott a környező települési 

önkormányzatokkal (úm: Adony, Baracs, Besnyő, Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag, 

Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás) és a fogorvosi ügyeletben 

résztvevő fogorvosokkal. Ezen egyeztetések során jelezte több környező település, hogy az 

egészségügyi ellátásról szóló törvényben előírt kötelezettségének az Egészségmegőrzési 

Központtal való megállapodás megkötésével tenne eleget. 

 

Az egyeztetések során felek megállapodtak abban is, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátásért az 

önkormányzatok a lakosságszámuk arányában 1,5 Ft/lakos/ügyeleti nap díjat fizetnek. 

 

Dunaföldvár 2023. január 1-jei lakosság száma: 8 394 fő.  

 

Az egy napra eső ügyleti díj 2023. április 1-jétől: 1,5 Ft X 8 394 fő=12 591 Ft. 

 

Az Önkormányzat az új megállapodás-tervezet szerint a fogászati ügyeleti ellátásért 

2023. április 01. napjától 2023. december 31. napjáig: 40 X 2 X 12 591 Ft = 1 007 280 Ft, 

+ 8 ünnepnap: 12 591 X 8 = 100 728 Ft, összesen: 1 108 008 Ft. szolgáltatási díj fizetendő. 

 

A fentiekre tekintettel a 2021. december 29. napján a fogorvosi ügyelet ellátásra 

vonatkozó feladat-ellátási szerződést meg kell szüntetni. 

 

A feladat-ellátási megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. 

     
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntés meghozatalát. 

 

Dunaföldvár, 2023. március 17. 

 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a 125/2021. (XI.29.) KT határozatnak megfelelően a fogorvosi ügyelet ellátást 

továbbra is biztosítani kívánja. 

2. Dunaföldvár Város Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által kötendő feladat-ellátási megállapodás-tervezetet jóváhagyja, 

mely szerint a Szolgáltató a megállapodás szerinti ügyelet teljesítésével 

ellenszolgáltatásként díjazásra jogosult, melynek összege bruttó 1,50 Ft, azaz egy 

forint ötven fillér/önkormányzati lakosságszám/ügyeleti nap,  

3. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-

ellátási megállapodást jóváhagyólag aláírja.  

4. a 2 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 








