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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 

1. változat 

ELŐTERJESZTÉS 

 Csurgó és Balatonlelle települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő 

csatlakozásáról 

 

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 

(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 az előterjesztés mellékleteként csatoljuk, melyet a GESZ-el, 

valamint a csatlakozó településekkel egyeztettük. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot támogassa. 

Kaposvár, 2020. november 23. 

        Szita Károly  

        polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári fogorvosi ügyelethez 

történő csatlakozásokról szóló előterjesztést. Csurgó és Balatonlelle települések csatlakozását 

jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert és 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.  
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Melléklet 

Megállapodás 

  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdése és az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírt 

kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Kaposvár Kossut tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester, valamint 

……………………………………………………………település önkormányzata 

……………………….(cím) képviseli ……………………………..polgármester (továbbiakban: 

községi önkormányzat), valamint a feladatot ellátó Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság, 

Kaposvár 48-as Ifj.u. 58-68., Képviseli Sziberné Fehér Éva igazgató a következőkben állapodnak meg: 

  

1. A megállapodásban részt vevő önkormányzatok a jogszabályban előírt fogorvosi ügyelet 

(továbbiakban ügyelet) ellátásáról illetékességi területükön együttesen gondoskodnak. Az 

ügyelet helyszíne: Kaposvár Ezredév utca 22. 

  

2.  Az ügyelet heti pihenőnapokon és ünnepnapokon 8.00 órától 14.00 óráig működik, ellátási 

területe a megállapodásban részt vevő települések lakosságára terjed ki. 

  

3. Jelen megállapodás a hatálybalépésétől kezdve, határozatlan időre jön létre.  

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményén, a Kaposvári Humánszolgáltatási 

Gondnokságon (továbbiakban: Gondnokság) keresztül biztosítja az ügyelet ellátásához szükséges 

felszereléssel ellátott rendelőt, váró- és pihenőhelyiséget. 

 

5. Az ügyelet személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a Gondnokság feladata. A Gondnokság 

gondoskodik az orvosi ügyelet folyamatos működtetéséről. Tájékoztatja a községi 

önkormányzatokat az orvosi ügyelet működésének rendjéről, az ügyelet működésének rendjében 

bekövetkezett változásokról, ellátja az ügyelet finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.  

 

6. Az ügyelet működtetési költségeinek fedezetére a külön megállapodásokban részt vevő 

önkormányzatok által fizetett hozzájárulás szolgál.  

 
7. A községi önkormányzatok az ügyelet ellátásához való hozzájárulást településenként, az előző évi 

költségek alapján lakosságszám-arányosan fizetik. A díj összegét ezt követően évente május 30-

ig újra megállapítják, a tárgyév január 1-jei KSH szerinti lakosságszámokat alapul véve. 

 

8. A községi önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 7. pont szerinti díjat egy részletben 

fizeti meg, melyet szeptember 30-ig átutal a Gondnokság   

………………………………………….számú számlájára. Tudomásul veszik, hogy a fizetési 

határidő elmulasztása esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot megfizetik.  

 

9. Az ügyeletet ellátók foglalkoztatásával, díjazásával kapcsolatos ügyekben Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata jogosult dönteni.  

 

10. A befizetett hozzájárulásokkal a Gondnokság következő év május 30-ig elszámol a községi 

önkormányzatok felé. 

 

11. Jelen megállapodást bármelyik fél a tárgyév utolsó napjával mondhatja fel, 6 hónapos felmondási 

idővel.  
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12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény, a Polgári törvénykönyv és a fogászati ügyeletre vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései szerint kel eljárni.  

 

13. Jelen megállapodás rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.  

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megállapodást a ………/2020. (XI.26.) önkormányzati 

határozatával jóváhagyta, …………………………………. Önkormányzata a megállapodást a   

.……../2020. (….…...) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 

 

 

 Kaposvár, 2020. december …… 

 

 

 

 

 

………………………………     …………………………………… 

Kaposvár Megyei Jogú Város      Település Önkormányzatának  

polgármestere       polgármestere  

 

 

 

 

 

 

   ………………………………….. 

  Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokág  

    igazgatója      

  
          
 
 
 
 

 
 
            

 

 

 

 

 

 

 


