
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE 1. változat 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
fogorvosi ügyeleti szerződésekről  

 
 

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 
11.) ESzCsM rendelet 6. § (4) bek. 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, szabad és munkaszüneti napokon 8.00 - 14.00 óráig működik. 
A fogorvosi ügyeletet a csatlakozott 75 település (Kaposvárral együtt) finanszírozza, a szerződésekben 
foglaltak szerint lakosságszám arányosan. Ezen számítási mód miatt a városra jut a költségek 
legnagyobb része, az ügyelettel járó szervezési feladatokkal együtt. A településekre terhelhető 
költségek kiszámításának módját tekintve a megállapodás tartalma beszűkíti a mozgásterünket.  
 
A településekkel kötött szerződések nem egységesek, tartamuk változó. A könnyebb átláthatóság 
érdekében javasoljuk a fogászati ügyeletre kötött szerződéseket áttekinteni, a csatolt melléklet szerinti 
tartalommal elfogadni. Az új megállapodások aláírására a csatlakozott települések testületei által 
történt elfogadást követően kerül sor, várhatóan 2023. január 1-jei hatállyal. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést támogassa. 
 
 
Kaposvár, 2022. szeptember 7. 
     
 Szita Károly 
 polgármester 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogorvosi ügyelethez csatlakozott települések (Alsóbogát, 
Balatonlelle, Barcs, Bárdudvarnok, Baté, Beleg, Bodrog, Bőszénfa, Büssü, Cserénfa, Csoma, 
Csombárd, Csököly, Csurgó, Edde, Fonó, Gadács, Gálosfa, Gige, Gölle, Hajmás, Hedrehely, Hencse,  
Hetes,  Igal,  Jákó,  Juta, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, 
Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kazsok, Kisasszond, Kisgyalán, Kiskorpád, Kőkút, 
Magyaratád, Magyaregres, Mezőcsokonya, Mike,  Mosdós, Nagybajom, Orci, Osztopán, Ötvöskónyi, 
Pálmajor, Patalom, Patca, Ráksi, Rinyakovácsi, Sántos, Segesd, Simonfa, Somogyaszaló, Somogyjád, 
Somogysárd, Somogyszil, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szentgáloskér, Szilvásszentmárton, Taszár, 
Újvárfalva,  Várda, Visnye, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál) megállapodását a 
jelen melléklet szerinti tartalommal módosítja, egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság igazgatóját a településekkel kötendő fogorvosi ügyeleti ellátásról 
szóló módosított megállapodások aláírására. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
      Határidő:  2022. december 31. 

 



Melléklet 

 
Megállapodás fogorvosi ügyelet ellátásáról 

  
 
amely létrejött egyrészről 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár Kossuth tér 1. (képviseli: Szita Károly 
polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató), mint fogorvosi ügyeletet 

fenntartó, 
 
valamint, 
 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság, Kaposvár 48-as Ifj.u. 58-68., (képviseli Sziberné 
Fehér Éva igazgató), mint fogorvosi ügyeletet üzemeltető,(továbbiakban: Gondnokság) 
 
másrészről 
 
……………………………………………………………település önkormányzata 
……………………….(cím) =képviseli ……………………………..polgármester), mint fogorvosi 

ügyelet ellátását igénylő települési önkormányzat (továbbiakban: települési önkormányzat) 

 
között, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 
4.pontja és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében.  
 
1. A megállapodás tárgya, hogy megállapodó felek a jogszabályban előírt fogorvosi ügyelet 

(továbbiakban ügyelet) ellátásáról illetékességi területükön egymással együttműködve 
gondoskodnak oly módon, hogy települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak igénybe venni a Gondnokság által üzemeltetett 
fogorvosi ügyeletet.   

  

2.  Az ügyelet heti pihenőnapokon és ünnepnapokon 8.00 órától 14.00 óráig vehető igénybe. Az 
ügyelet helyszíne: Kaposvár Ezredév utca 13. 

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

Gondnokságon keresztül biztosítja az ügyelet ellátásához szükséges felszereléssel ellátott rendelőt, 
váró- és pihenőhelyiséget. 

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

gondoskodik a fogorvosi ügyelet folyamatos működtetéséről. Tájékoztatja a települési 
önkormányzatot a fogorvosi ügyelet működésének rendjéről, az ügyelet működésének rendjében 
bekövetkezett változásokról, ellátja az ügyelet finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.  

 
5. Települési önkormányzat a fogorvosi ügyelet ellátásáért díjat fizet az azt üzemeltető Gondnokság 

részére. A díj mértékét Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata minden év szeptember 
hónapjában felülvizsgálja és a megállapított díjról települési önkormányzatot tárgyév október 30-
ig tájékoztatja. Amennyiben települési önkormányzat a megállapított díjat nem fogadja el, úgy a 
megállapodást december 31-ig jogosult felmondani. Felmondás esetén január 1-től nem jogosult a 



fogorvosi ügyelet igénybevételére. A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
hozzájárulás összegét egy részletben fizeti meg, melyet tárgyév május 31-ig átutal a Gondnokság 
OTP 11743002-15398013 számú számlájára. A fizetési határidő elmulasztása esetén a települési 
önkormányzat a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot fizet. 

 
6. A fogorvosi ügyelet ellátásáért járó hozzájárulási díj összege 2023. évben 120 Ft/fő/év. A 

lakosságszám meghatározására a tárgyév január 1-jei KSH szerinti lakosságszám szolgál alapul. 
Év közben belépők időarányos díjat fizetnek tárgyévre, mely díjat a szerződés aláírását követő 30 
napon belül átutalnak a Gondnokság számlájára. 

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

Város Önkormányzata jogosult dönteni.  
 

8. Jelen megállapodást felek határozatlan időtartamra kötik, de bármelyik fél jogosult azt a tárgyév 
utolsó napjával felmondani, 6 hónapos felmondási idővel.  

 

9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény, a Polgári törvénykönyv és a fogászati ügyeletre vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései szerint kell eljárni.  

 
10. Megállapodó felek Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek 

rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően- alávetik magukat 
a Kaposvári Járási Bíróság, illetőleg a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megállapodást a ………/2022. (……….) önkormányzati 
határozatával jóváhagyta, …………………………………. Önkormányzata a megállapodást a   
.……../2022. (….…...) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
 

Kelt: 

 Kaposvár, 2022. ……………    ………………..2022. ……………. 

 
 
 
 
……………………………………                                        ……………………………. 
    Kaposvár Megyei Jogú Város               Település     Önkormányzatának  

polgármestere                              polgármestere  
 
 

 
      ………………………………….. 
         Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokág  
             igazgatója      
          

 


