
104/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a 
Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere Csurgó és Balatonlelle települések csatlakozását 
a Kaposvári fogorvosi ügyelethez jóváhagyja és felhatalmazza a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság igazgatóját a Csurgó és Balatonlelle településekkel kötendő, 
fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló megállapodások aláírására. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2020. december 30. 

 
 

 
INDOKOLÁS 

 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményén, a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokságon (továbbiakban: GESZ) keresztül központi háziorvosi ügyeleti ellátást, 
valamint fogorvosi ügyeleti ellátást biztosít. 
A fogorvosi ügyelet szabad és munkaszüneti napokon 8.00 - 14.00 óráig működik. 

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet szerint, a 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. 

Az általunk szervezett fogászati ügyeleti ellátás ennek megfelelően működik. 

Míg a központi ügyelet NEAK támogatásból Önkormányzati kiegészítéssel működik, a 
fogorvosi ügyeletet a csatlakozott 73 település (Kaposvárral együtt) finanszírozza 
lakosságszám arányosan. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal szeptemberi megkeresésében felhívta a megye 
településeinek figyelmét a fogászati ügyelet kötelező működtetésére. Ennek okán Balatonlelle 



2 

 

(4.900 fő), és Csurgó (4.671 fő) települések jelezték csatlakozási szándékukat a Kaposvári 
fogászati ügyelethez.  

A GESZ tájékoztatása szerint, a fogászati ügyeletre fordított 2019. évi költség 9.203.376 Ft 
volt, mely a társult 73 település 122.436 fő lakosára vetítve 75 Ft/fő/év kiadást jelent. A két 
település ellátásával az ügyeleti óraszám változatlan marad, a költség esetleg kis mértékben 
emelkedhet (anyagfelhasználás minimális növekedése). Újabb települések csatlakozásával az 
egy főre jutó ráfordítás összességében csökkenthető. 
A fogászati ügyeleti ellátás körébe az alábbi feladatok tartoznak: fogeltávolítás, 
vérzéscsillapítás, idegentest-eltávolítás, törött fog lecsiszolása, gyökércsatorna megnyitása és 
az előzőekhez szükséges érzéstelenítés és fogászati röntgen, vagyis nagyobb kiadással járó 
tevékenységek (pl. tömés, fogpótlás) az ügyeleti tevékenység körében nincsenek.  
 
A megállapodás tervezetet a GESZ-el, valamint a csatlakozó településekkel egyeztettük. 
 
Kaposvár, 2020. december 1. 
 
 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


