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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén 5 felnőtt és 3 gyermek fogászati
körzet van. A gyermek fogszakorvosok esetében a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény
alkalmazásában 2 közalkalmazott fogszakorvos áll, a többi fogszakorvos praxisjoggal
rendelkezik, a finanszírozásukat közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
(továbbiakban: NEAK) kapják.
A háziorvosi és fogorvosi körzetekben területi ellátási kötelezettséggel működő orvosokkal az
Önkormányzat Feladatellátási szerződést kötött, mely szerződések mellékletei tartalmazzák az
orvosok rendelési idejét.
A NEAK az alábbiakban idézett jogszabály alapján 30 órára köt finanszírozási szerződést a
fogszakorvosokkal, amennyiben körzetükben a lakosságszám eléri a 4000 főt, gyermek
fogászati körzet esetén az 1500 főt. Kerületünkben a lakosságszámok sem a felnőtt, sem a
gyermek körzetek esetében nem érik el a 4000, illetve 1500 főt.
Amennyiben a körzet lakosságszáma nem indokolja a 30 órára történő finanszírozást, a
rendelési időt és a finanszírozást a lakosságszám arányában kell meghatározni.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdése alapján:
„22. § (…)
(6) Alapellátási-fogászati ellátás – heti 30 óra rendelési idővel – finanszírozható, ha a
területhez tartozó lakosság száma:
a) a gyermek, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb 1 500 főt,
b) az iskolai, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb, ideértve a 18. évét betöltött
középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt is 1 500 főt,
c) vegyes szolgálatnál 3 600 főt,
d) felnőtt szolgálatnál 4 000 főt
eléri vagy meghaladja. A rendelési idő az ellátandó lakosok, illetve tanulók számával
arányosan változik a kisebb fogorvosi szolgálat esetén. Finanszírozási szerződés a legalább
heti 6 óra rendelési időben működtetett fogászati szolgálatra köthető. Nem köthető új
fogászati alapellátási szolgálatra finanszírozási szerződés, ha az új szolgálat létesítése
következtében az ellátással érintett település területén lévő finanszírozott szolgálatra jutó
lakosságszám felnőtt szolgálat esetén 4000, vegyes szolgálat esetén 3600, gyermekszolgálat
esetén 1500 fő alá csökken.
A rendelési idő meghatározását a NEAK az alábbi képlet alapján számolja:
Lakosságszám x 30 = x / 4000 (vagy gyermekkörzet esetén 1500) = kötelező heti rendelési
idő.
A körzetekhez tartozó lakosságszám alapján négy fogszakorvos esetében szükséges a kötelező
rendelési időket módosítani.
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A változás az illetékes hatóságoknál a szerződés módosítást követően bejelentésre kerül.
Dr. (Név) és Dr. (Név) benyújtották a fogorvosi szolgálat helyettesítési rendjére vonatkozó
NEAK-nak benyújtandó formanyomtatványt – kitöltve - azzal, hogy szeretnék kérni, hogy a
helyetteseik személyében történő változást a Tisztelt Képviselő-testület hagyja jóvá. Az új
helyettesítési rendet jelen előterjesztés 3. és 4. számú mellékletében szereplő Alapszerződést
módosító szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 25.) rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 4. számú mellékletének 2. pontja értelmében a Polgármester „aláírja
az Önkormányzat nevében a területi ellátási kötelezettséggel működő privatizált felnőtt
háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, valamint felnőtt és gyermek fogorvosokkal kötendő
feladat-ellátási szerződéseket, valamint a feladat-ellátási szerződések módosítására,
megszüntetésére vonatkozó szerződéseket”.
Az SZMSZ 3. számú mellékletének 5.9 pontja szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság
„Véleményezi a felnőtt, valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt, valamint gyermek
fogorvosi praxisokra kötött feladat-ellátási szerződések módosítását.”
Tekintettel arra, hogy az alakuló ülésén a Tisztelt Képviselő-testület nem döntött a bizottságai
létrehozásáról, a Képviselő-testület jogosult a szerződés módosításával kapcsolatos döntés
meghozatalára.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fogszakorvosokkal kötött
alapszerződéseket módosító szerződések jelen előterjesztés 1-4. sz. mellékletét képezik,
melyek – elfogadásuk esetén – a vonatkozó határozat mellékletét képezik majd.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.
Határozati javaslatok:

1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (XII.03.) határozata a (Cégnév) Kft-vel kötött Feladat-ellátási szerződés
módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a (Cégnév) Kft-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. /Név/) kötött, 2015. 02. 09-én kelt
Feladat-ellátási alapszerződés jelen határozat melléklete szerinti módosításával.

II. felkéri a Polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a
döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (XII.03.) határozata a (Cégnév) Bt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés
módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a (Cégnév) Bt-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. /Név/) kötött, 2015. 02. 19-én kelt
Feladat-ellátási alapszerződés jelen határozat melléklete szerinti módosításával.
II. felkéri a Polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a
döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (XII.03.) határozata a (Cégnév) Bt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés
módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a (Cégnév) Bt-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. /Név/) kötött, 2015. 02. 27-én kelt
Feladat-ellátási alapszerződés jelen határozat melléklete szerinti módosításaival.
II. felkéri a Polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a
döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (XII.03.) határozata a (Cégnév) Bt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés
módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a (Cégnév) Bt-vel (ellátást nyújtó orvos: Dr. /Név/) kötött, 2015. 02. 27-én kelt
Feladat-ellátási alapszerződés jelen határozat melléklete szerinti módosításaival.

II. felkéri a Polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a
döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A
határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2019. október 28.
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