
110/2021. (V. 5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. 
évi I. 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 következő határozatot 
hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság (továbbiakban: GESZ) járóbeteg szakellátási tevékenységébe tartozó fogászati röntgen 
ellátás heti összesen 60 szakorvosi óraszámából 30 órát dr. Fekete Lászlóné egyéni vállalkozó orvos 
(adószám: 51269627134) részére átad, az ellátásra Kaposvár Megyei Jog Város Önkormányzata 
egészségügyi ellátási szerződést köt.  
Kaposvár Megyei Jog Város Önkormányzata a feladatot ellátó részére többlet támogatást nem biztosít, 
dr. Fekete Lászlóné a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) közvetlenül jogosult 
finanszírozási szerződést kötni. 
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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 érinti. 
A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság (továbbiakban: GESZ) működteti a fogászati röntgen 
ellátást (járóbeteg szakellátás) Somogy Megye 113 települése tekintetében. Az ellátási területre 
összesen heti 60 óra szakorvosi óraszám került megállapításra kapacitásként. A szolgáltatás 
működtetője a GESZ. Az intézmény jelenleg a feladatellátásához NEAK finanszírozásra jogosult, a 
kapott finanszírozást arányosan elosztva a feladat tényleges ellátója, dr. Sági Zsófia és dr. Fekete 
Lászlóné részére átadja. 
Dr. Fekete Lászlóné kérte, hogy módosítsuk a feladat ellátást, hogy az általa ellátott heti 30 órára 
közvetlenül köthessen szerződést a NEAK-al, ezáltal jogosulttá válna a feladat finanszírozás mellett a  
röntgen ellátásban alkalmazott dolgozója részére központi bér támogatás lehívására is.  
A feladathoz kapcsolódó bért - mely személyre szabottan kerül megállapításra - a NEAK teljes 
egészében finanszírozza. A GESZ-nek a feladatra - mivel nem ő maga az ellátó - alkalmazottja nincs, 
így bér támogatásra nem jogosult, azonban az feladatot ellátó dr. Fekete Lászlóné plusz forráshoz 
juthat. 
 
Kaposvár, 2021. május 5. 
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