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A napirendi pont rövid tartalma: A 3. számú fogorvosi körzetet jelenleg dr. Szappanos
Mária fogorvos látja el, aki feladatellátási szerződését 2016. április 30-tól felmondta,
ellátási kötelezettsége 2016. október 31-ig van. 2016. november 1-től helyettesítésre
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kér működési engedélyt, a helyettesítést
Dr. Dénes Judit fogorvos látja el.
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Telefonszáma:
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7370-20/2016.
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Javaslat
a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására
Tisztelt Közgyűlés!
A dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzetet jelenleg a „Dr. SZAPPANOS” Fogászati Betéti
Társaság képviselője Dr. Szappanos Mária fogorvos látja el.
Dr. Szappanos Mária a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztályhoz eljuttatott
nyilatkozatában 2016. április 30-tól hat hónapos felmondási idő figyelembe vételével feladatellátási
szerződését felmondta. A felmondási idő 2016. október 31. napján jár le, a szerződés ezen a
napon megszűnik. (az előterjesztés 1. számú melléklete)
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint:
„A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
b) a fogorvosi alapellátásról”,
ennek értelmében Önkormányzatunknak 2016. november 1. napjától ellátási kötelezettsége van a
3. számú fogorvosi körzetben.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 314/2016. (V.19.) határozatában tudomásul vette,
hogy a „Dr. SZAPPANOS” Fogászati Betéti Társaság képviselője dr. Szappanos Mária a nevezett
feladatellátási szerződést 2016. október 31. napjával felmondta, egyben kinyilvánította, hogy a
körzetet betölteni kívánó jelentkező hiányában 2016. november 1. napjától a 3. számú fogorvosi
körzet ellátását helyettesítéssel oldja meg. (az előterjesztés 2. számú melléklete)
A helyettesítéssel történő ellátásra az önkormányzatnak kell működési engedélyt kérnie a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától, majd
finanszírozási szerződést kötnie az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.
A körzet 2016. november 1-től helyettesítéssel történő ellátását Dr. Dénes Judit fogorvos vállalta,
Önkormányzatunkkal határozatlan időre szóló megbízási szerződést kíván kötni.
Dr. Dénes Judit végzettsége megfelel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet előírásainak, fogorvosi tevékenység végzésére
jogosult.
Dr. Dénes Judit megbízási szerződése a határozat 1. számú melléklete.
A körzet asszisztensi feladatait megbízási szerződéssel Faragó-Kis Mariann fogászati asszisztens
látja el, szerződése a határozat 2. számú melléklete.
A körzet betöltése és az alapellátás hosszú távon történő biztosítása érdekében hirdetést tettünk
közzé Önkormányzatunk honlapján és az orvosi egyetemek honlapjain 2016. május hónapban,
melyet jelentkező hiányában célszerű megismételni.
Fentiekre tekintettel az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. szeptember 13-án
tárgyalta és azt 6:0:0 arányban támogatta. Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság 2016. szeptember 14-én tárgyalta és azt 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánították.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2016. (IX.22.) határozata
a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 3. számú
fogorvosi körzet ellátását 2016. november 1. napjától Dr. Dénes Judit helyettesítő fogorvossal
kötött megbízási szerződéssel kívánja biztosítani.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 3. számú
fogorvosi körzet ellátását helyettesítéssel vállaló fogorvossal kötendő megbízási szerződés
aláírására, továbbá a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés
megkötésére.
Felelős:

-a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő: -a megbízási szerződés aláírására: 2016. szeptember 30.
-a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés megkötésére: a
helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését követően haladéktalanul.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 3. számú
fogorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátását vállaló Faragó-Kis Mariann fogászati
asszisztenssel kötendő megbízási szerződés aláírására.
Felelős:

-a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő: -a megbízási szerződés aláírására: 2016. szeptember 30.
Dunaújváros, 2016. szeptember 22.
Lőrinczi Konrád
a szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság elnöke

Tóth Kálmán
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

