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8. napirendi pont 
 
Tárgy: Javaslat fogászati ügyeleti ellátást biztosító szerződés megkötésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése kimondja, hogy a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

b) a fogorvosi alapellátásról. 
 

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 
(V. 11.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § bekezdése a (6) bekezdésben úgy 
rendelkezik, hogy az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban: ügyelet) a 
területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az önkormányzattal, illetve intézményével 
kötött szerződésének megfelelően látja el. A területi ellátási kötelezettség nélkül háziorvosi 
tevékenységet végző orvos az ügyelet működtetőjével kötött szerződésben rögzített feltételek 
szerint működik közre az ügyelet ellátásában. 
A R. 17. § (1) bekezdése szerint a sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására 
ügyeleti szolgálatot vagy készenlétet kell szervezni a 6. § (4) bekezdése szerint. 

(2) A fogászati ügyelet és készenlét rendjét a fogászati alap, illetve szakellátást végző 
egészségügyi szolgáltatók váróhelyiségeiben ki kell függeszteni. 

(3) A fogászati ügyelet körébe az alábbi feladatok tartoznak: 
a) fogeltávolítás, 
b) vérzéscsillapítás, 
c) idegentest-eltávolítás, 
d) törött fog lecsiszolása, 
e) gyökércsatorna megnyitása, 
f) az előzőekhez szükséges érzéstelenítés és fogászati röntgen. 

 
Vámosszabadi Község Önkormányzata az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Győrrel 2011. decemberében kötött szerződést a fogászati ügyeleti ellátásra ez év végéig. A 
megállapodás alapján településünk lakosai igénybe vehették Győrben a fogászati ügyeleti ellátást. 
Az egyes ellátottak után felmerülő költséget az EESZI félévente kiszámlázta 
Önkormányzatunknak. Tekintettel arra, hogy kötelező feladat ellátásáról van szó, ami az előző 
évek tapasztalatai szerint az EESZI-vel kötött megállapodás alapján megfelelően működött, 
javasolom újabb 3 éves időtartamra a szerződés megkötését. 

 

Határozati javaslat 

Fogászati ügyeleti ellátást biztosító megállapodás megkötéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szerződést 
köt az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) (a 
továbbiakban: EESZI) fogászati ügyeleti ellátásra 2015. január 1. napjától 2017. december 31. 
napjáig. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot az EESZI 
részére küldje meg, és a megállapodást a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 

 


