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Előterjesztés 
a képviselő-testület 2016. április 28.- i ülésére 

 
Tárgy: Csatlakozási lehetőség Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fogászati ügyeletéhez. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. 
§ (1) bekezdés 4. pontja, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdése, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 
kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 13. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
kötelező feladata az alapellátás biztosítása, melynek körében az önkormányzat gondoskodik a 
fogászati ellátásról és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról is. 
A Mötv. és a vonatkozó jogszabályok alapján, minden önkormányzatnak kötelessége a lakosok 
egészségügyi alapellátásáról gondoskodni, amelybe a fogászati ügyelet is bele tartozik. Ehhez az 
önkormányzatoknak kell a finanszírozást biztosítaniuk.  
 
Beleg Község Önkormányzata részéről nem megoldott a fogászati ügyeleti ellátás a lakosság 
vonatkozásában. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése 
alapján, a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, és  
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. április 28-án tárgyalja Beleg település kaposvári 
fogászati ügyelethez történő csatlakozását. 
A megállapodás-tervezet szerint az önkormányzatok az ügyelet ellátásához való hozzájárulást 
településenként, az előző évi költségek alapján lakosságszám-arányosan fizetik. A díj összegét évente 
május 30-ig újra megállapítják, a tárgyév január 1-jei KSH szerinti lakosságszámot alapul véve. 
A kaposvári önkormányzat ügyintézővel történt megbeszélés alapján elmondható, hogy kb. 30-35 
Ft/fő hozzájárulással kell az önkormányzatoknak számolniuk. Ez Beleg esetében, 35 Ft/fővel számolva 
évi 23.730 Ft összeget jelentene. Az önkormányzatok által befizetett hozzájárulást előlegként kezelik, 
és azzal a következő év május 30-ig a kaposvári önkormányzat elszámol az önkormányzatok felé. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára. 
 
Határozati javaslat: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (IV. 28.) önkormányzati 
határozata fogászati ügyelethez történő csatlakozásról. 
 

mailto:hivatal@beleg.hu


1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának fogorvosi ügyeletéhez történő csatlakozását, az előterjesztés 
mellékletét képező megállapodás szerint. 
 
2./ A Képviselő-testület a hozzájárulás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
Beleg, 2016. április 20. 
 
 
        Tamás Csaba 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Megállapodás 
  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2012. 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, valamint 
……………………………………………………………………………………………….. 
községönkormányzata (továbbiakban: községi önkormányzat 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 keresztül biztosítja az ügyelet ellátásához 
szükséges felszereléssel ellátott rendelőt, váró- és pihenőhelyiséget. 
 

5. Az ügyelet személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság(továbbiakban: 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 önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 7. pont szerinti díjat 
egy részletben fizetik meg, melyet szeptember 30-ig átutalnak 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 hozzájárulásokat előlegként kell kezelni és azzal Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 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.  
 



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 2016. május 1-től kell alkalmazni.  

 
 

 Kaposvár, 2016. április 28. 
 
 
 
 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város     …………Község Önkormányzatának 

polgármestere        polgármestere 
  

 


