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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az EL-DENT 96 Kft-től 2023. március 20. napján érkezett meg a módosított Egészségügyi-

feladatellátási szerződés, a helyettesítő fogorvos személyében történő személyi változás miatt, 

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

telephelye: 7020 Dunaföldvár, Gábor P. u. 2.) által működtetett 170096074 számú szakmai 

szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi 

körzet tartós körzet-helyettesítéssel kerül ellátásra, továbbá a 1702096046 NEAK kóddal 

rendelkező fogorvosi körzet vonatkozásában a tartós helyettesítés megszűnik.  A 

helyettesítéssel kapcsolatos személyi változások miatt szükséges a Képviselő-testület testületi 

határozat meghozatalával történő jóváhagyása, valamint a módosított Egészségügyi-

feladatellátási szerződések elfogadása. 

 

A tartós körzet-helyettesítésben az alábbi fogorvos vesz részt: 

 

- Az 170096074 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi 

ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási szolgáltatást tartós körzet- 

helyettesítéssel, a társasággal munkaviszonyban álló Dr. Nagy Szilvia (pecsétszám: 

92589) 2023. április 01. napjától személyesen és folyamatosan határozatlan ideig látja 

el.  

 

Az 170096074 kóddal rendelkező fogorvosi körzetben a helyettesítést szükség esetén az EL-

DENT 96 Kft-vel munkaviszonyban álló orvosok látják el, az alábbiak alapján: 

 

Dr. Wetzl Marianna (pecsétszám: 62806) 

Dr. Kracz Csongor (pecsétszám: 87388) 

Dr. Csizmadia Adrienn (pecsétszám: 76026) 

 

Az 170096074 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási 

kötelezettséggel működő, fogorvosi alapellátási szolgáltatást nyújtó körzetben a rendelési idő 

nem változik. 

 

Az 170096046 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval rendelkező területi ellátási 

kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási szolgáltatást 2023. március 16. napjától Dr. 

Csizmadia Adrienn (pecsétszám: 76026) végzi, aki a fogorvosi munkába visszaáll, így a 

tartós helyettesítés megszűnik. 



Az 170096046 NEAK kóddal rendelkező fogorvosi körzetben a helyettesítést szükség 

esetén az EL-DENT 96 Kft-vel munkaviszonyban álló orvosok látják el az alábbiak 

alapján: 

 

Dr. Wetzl Marianna (pecsétszám: 62806) 

Dr. Kracz Csongor (pecsétszám: 87388) 

Dr. Nagy Szilvia (pecsétszám: 92589) 

 

Az 170096046 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, 2023. március 21. 

 

                                                                                        Horváth Zsolt s. k. 

                                                                                            polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. támogatja, hogy az 170096074 számú szakmai szervezeti egység azonosítóval 

rendelkező fogászati körzet tartós helyettesítését Dr. Nagy Szilvia (pecsétszám: 

92589), mint az EL-DENT 96 Kft. munkavállalója 2023. április 01. napjától 

határozatlan ideig személyesen és folyamatosan ellássa. 

2. támogatja, hogy az 170096046 NEAK kóddal rendelkező fogorvosi körzetet 2023. 

március 16. napjától Dr. Csizmadia Adrienn (pecsétszám: 76026) fogorvos 

végezze, aki a fogorvosi munkába visszaállt, tartós helyettesítése megszűnik. 

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

módosításához.   

4. felhatalmazza a polgármestert a tartós helyettesítést végző és a helyettesítésben 

résztvevő fogorvosok személyi változása miatt, valamint a tartós helyettesítés 

megszűnése miatt módosított egészségügyi feladat-ellátási szerződések aláírására. 

   

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

                


