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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. január 27-i ülésére
Abony város fogászati ügyeleti ellátásának megoldására
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony városban a fogászati ügyeleti ellátást a CED-DENT Kft. látta el 2010. december 31ig. E nappal a CED-DENT Kft. megszüntette a fogászati ügyeleti ellátást, tekintettel arra,
hogy a feladat többlet finanszírozása nem volt megoldott.
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere megkereste az Önkormányzatot, mely szerint
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján látja el - a kistérséghez tartozó települések
számára- a fogászati sürgősségi ellátást, melyhez Abony is csatlakozhat. ( az előterjesztés
melléklete)
Az ellátásért fizetendő max.díj: 35,76 Ft/fő/év. ( fő= település összes lakossága)
A Szalay Ferenc polgármester megkereséséből kiderül, hogy többen, rendszeresen
jelentkeznek abonyi lakosok az ügyeleten ellátásra, de az ő ellátásuk olyan plusz terhet jelent,
amelyet az ügyeletet ellátó szakorvos - a kistérséghez tartozó települések ellátása mellett nem tud vállalni.
A CED-DENT Kft. tájékoztatása alapján Abonyból 2009. évben 65fő, 2010.évben 36 fő vette
igénybe az ügyeleti ellátást. A feladat ellátásáért az Önkormányzat nem fizetett, azt a CEDDENT Kft. az OEP finanszírozásból megoldotta.
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 6.§ (4) bekezdése alapján 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 egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján az
OEP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerződést köt a területileg illetékes

önkormányzattal vagy egészségügyi intézményével, illetve azzal, akivel az önkormányzat
feladat átadási/átvállalási szerződést kötött.
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere megkeresésében felajánlotta a csatlakozás
lehetőségét a fogászati ügyeleti ellátáshoz Abony város lakosai számára.
Fentiek alapján a fogászati ügyeletért fizetendő díj Abony jelenlegi lakosságával - 15 542
fővel - számolva (15542x35,76) 555.782.-Ft fizetési kötelezettsége keletkezik a városnak,
ha igénybe veszi e formában a fogászati ügyeleti ellátást.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
…../2011. (I.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony város fogászati ügyeleti ellátásának megoldásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
„A” változat
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása fogászati ügyeleti ellátásához. A fogászati ügyelet ellátásának
fedezetétét 555.782.-Ft-t a költségvetésben biztosítani kell.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. ponthoz kapcsolódó szerződés
aláírására.
„B” változat
1.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem csatlakozik a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása fogászati ügyeleti ellátásához.

Határidő: 2011. február 10.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Németh Mónika jegyző
3. Osztályvezetők
4. Szalay Ferenc SZMJV polgármestere
Abony, 2011. január 17.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester s.k.

