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Tisztelt Bizottság!
Dr. Keller Péter, a 6. számú fogorvosi körzet fogorvosa az önkormányzattal szerződésben álló
alapellátó fogorvosok nevében a hétvégi-ünnepnapi ügyeleti díjak korrekciója ügyében
kereste meg az önkormányzatot.
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V.11.) EszCsM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján „Fogorvosi ügyeleti ellátás
szervezése a fővárosban, a megyeszékhelyen, valamint a megyei jogú városban legalább a heti
pihenőnapokon és munkaszüneti napokon - legalább 6 órás rendelési időben - kötelező.”
Fentiek alapján Szekszárd Megyei Jogú Városban az önkormányzattal szerződéses
kapcsolatban álló fogorvosok (összesen 11 fő fogorvos) a heti pihenőnapokon és
munkaszüneti napokon 6 órában (8 órától 14 óráig) a saját rendelőjükben, saját asszisztensük
biztosításával biztosítanak fogorvosi ügyeleti ellátást. A fogorvosi ügyeleti ellátás
biztosításáért az Önkormányzat nem kap a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
finanszírozást. Az Önkormányzat jelenleg a vele szerződéses kapcsolatban álló, területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező fogorvosok részére a fogorvosi ügyelet ellátásáért 25.410,- Ft-ot
biztosít ügyeleti naponként.
Dr. Keller Péter kéri, hogy az Önkormányzat emelje fel az ügyeleti ellátás díját tekintettel arra,
hogy a jelenlegi ügyeleti díjból az orvos és asszisztens bérét, az akut esetek kezelésének díját,
az anyag és eszköz használatot, valamint a rezsit nem tudják kigazdálkodni. Dr. Keller Péter
fogorvos arra hivatkozik, hogy a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata 2016-ban készített
egy költségkalkulációt, miszerint egy fogorvosi rendelő rezsióradíja 21.863,- Ft,
Dunaújvárosban pedig a fogorvosok ügyeleti naponként 60.000,- Ft-ot kapnak.
Az Egészségügyi Gondnokság vezetője készített egy költségelemzést arra az esetre, hogy ha az
Önkormányzat az ügyeleti díjakat 25.410,- Ft-ról 60.000,- Ft-ra emelné meg. A költségelemzés
jelen előterjesztés mellékletét képezi. Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy a
fogorvosok részére fizetendő ügyeleti díjakat megemeli, akkor azt a 2020. évi költségvetésbe
is szükséges beépíteni, valamint a fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződéseket is
módosítani szükséges. Az ügyeleti díjak mértéke az Önkormányzat és a fogorvosok közötti
feladat-ellátási szerződés mellékletében kerül rögzítésre, az ügyeleti díjak fedezete pedig
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága költségvetésében
kerül betervezésre.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának – megyei jogú város révén – Tolna Megye
valamennyi lakosa számára biztosítania kell a fogorvosi ügyeletet, az ügyeleti ellátásért pedig
díjat kell fizetni, kivéve Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény község lakosságát, nekik
ingyenes az ellátás. Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény község lakossága tekintetében azért
ingyenes a fogorvosi ügyeleti szolgáltatás, mert a szekszárdi 6. számú fogorvosi körzethez
Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény községek lakossága is hozzátartozik. Jelenleg a fogorvosoknak
biztosított ügyeleti díjat Szekszárd Megyei Jogú Város fizeti meg Harc, Sióagárd, Szálka és
Őcsény községek tekintetében is, ezért a fogorvosok ügyeleti díj emelés iránti kérelme kapcsán
felmerült, hogy ezeknek a településeknek is kellene lakosságszám arányosan hozzájárulást
fizetniük. Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy az érintett településektől is kérjen

hozzájárulást a fogorvosi ügyeleti díjak finanszírozásához, az érintett településekkel feladatellátási szerződést szükséges kötni, amelyet az érintett települések képviselő-testületeinek
jóvá kell hagyniuk.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2020. február 14.

dr. Molnár Kata
jegyző

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának …/2020. (II.17.) határozata
a fogorvosi ügyeleti díjak emeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága
1.

javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2020. január 1-jétől az önkormányzattal szerződéses
viszonyban álló fogorvosok részére az ügyeleti díjat ………………………. Ft összegben
állapítsa meg.

Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Bomba Gábor elnök
2.

javasolja, hogy 2020. január 1. napjától Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény községek
önkormányzatai is fizessenek hozzájárulást Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára.

Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Bomba Gábor elnök
3.

felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy keresse meg Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény
községek önkormányzatait a fogorvosi ügyeleti díjakhoz történő hozzájárulás tárgyában.

Határidő: 2020. február 27.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.

felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy – amennyiben Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény
községek önkormányzatai – hozzá kívánnak járulni a fogorvosi ügyeleti díjakhoz,
készítsen elő az ügyeleti díjak megfizetésével kapcsolatosan egy feladat-ellátási
szerződés tervezetet, és terjessze azt az érintett települések képviselő-testületei,
valamint a közgyűlés soron következő rendes ülése elé.

Határidő: 2020. február 27.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

