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2465/2012. 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. októberi ülésére 

 
Tárgy: Megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Emlékeztetjük Önöket arról, hogy Dr. Frankl Klára fogszakorvos 2012. november 01. napjáig látja el 
településünkön a fogszakorvosi feladatokat és ezen időponttal a fogorvosi alapellátási körzet műkötetési 
jogát az önkormányzatnak visszaadja.  
A fogorvosi ellátás, mint egészségügyi alapellátás működtetése az Ötv. 8. § (4) bekezdése értelmében az 
önkormányzat kötelező feladata, ezért 2012. november 1-jétől az önkormányzatnak biztosítania kell annak 
működtetését.  
A Képviselő-testület a 60/2012. (IX. 28.) Ökt határozatával adott felhatalmazást alapján a polgármester 
úr tárgyalásokat folytatott, mely eredményeként Dr. Csabai Klára Csongrád városában  praktizáló fogszakorvos 
vállalja, hogy megbízási szerződés keretében helyettesítés címén 2012. november 1. napjától a Csanyteleki fogorvosi 
rendelőben végzi a Csanyteleki lakosok fogászati ellátását arra az  időszakra, amíg az üres fogorvosi állás 
betöltésére sor kerül.  
Ahhoz, hogy az önkormányzat (mint feladatra kötelezett és feladatot ellátó) működési engedélyt kapjon az 
illetékes ÁNTSZ-től, meg kell feleljen a szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (VII. 15.) 
Kormányrendeletben foglal minimum feltételeknek, így többek között megfelelő képesítéssel bíró 
fogorvos, távollétében az Őt helyettesítő fogorvos azon szándéknyilatkozatával, hogy vállalja Csanytelek 
község lakossága fogászati alapellátását – helyettesítés címén – és ezt megbízási szerződésbe foglalja. 
Rendelkezni kell az előírásnak megfelelő eszközparkkal, felszereléssel ahhoz, hogy a fogorvosi rendelőt 
alkalmasnak minősítse az engedélyező hatóság. Annak már nincs jogi akadálya, hogy 2012. november 5. 
napjáig (jogerős működési engedély birtokában) finanszírozási szerződés kötésére sor kerüljön. A 
működtetési jog birtokában tárgyalási alap lehet: 

a) a működtetési jog (praxisjog) értékesítése, értékének meghatározása, jelképes összegben, vagy 
feltételhez kötötten, 

b) a megüresedett fogorvosi állás betöltése közalkalmazotti státusz kialakításával, vagy vállalkozóval 
kötendő ellátási szerződés szerint történjen, 

c) a fogorvosi rendelő modernizálása, eszközparkjának fejlesztése önkormányzati pályázat és 
önkormányzati költségvetési sajáterőből, vagy a vállalkozó fogorvos hosszú-távú elképzelésébe 
„belefér” az ilyen irányú beruházás, fejlesztés akkor, ha térítésmentesen szerzi meg a praxisjogot, 

d) szolgálati lakás biztosítására szükség van-e pl. pályakezdő esetén, vagy ennek hiányában képes 
lakás vásárlására és hajlandó letelepedni a településen a vállalkozó fogorvos, 

e) kialakult szakmai kapcsolat-rendszerrel, komoly szakmai tapasztalattal bírók köréből, vagy kevés 
rutinnal, de újszerű ismeretekkel és újonnan alakítandó pácientúrára alapítottan kezdő fogorvossal 
kerüljön sor tárgyalások lefolytatására a fogorvosi ellátás biztosítása érdekében.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Indítványozzuk ezen előterjesztésben foglaltak és a határozati javaslatban írtak megtárgyalását és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2012. október 5. 
     Tisztelettel: 
 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 
 

  



…/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 
arra, hogy Dr. Csabai Klára fogszakorvossal megbízási szerződést kössön helyettesítés keretében, fogászai alapellátás 
végzésére, melynek költségei megtérítését az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére engedélyezi. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2012. november 1. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy az önkormányzat kötelező feladata zavartalan ellátása érdekében a fogorvosi alapellátás 
végzésére működési engedély megszerzése érdekében szükséges nyilatkozatokat, egyéb 
kötelezettségvállalásokat tegyen. 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a fogorvosi alapellátás jogerős működési engedélye birtokában az ellátás 2012. november 
hónapjától kezdődően állami költségvetésből való folyamatos finanszírozása érdekében szerződést 
kössön az OEP Csongrád Megyei Igazgatósága arra illetékesével. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2012. november 5. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a településen fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében tárgyalást folytasson az 
önkormányzati érdekek és az önkormányzat 2013. évi költségvetési lehetőségeinek keretein belül, 
betartva a hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Csabai Klára fogszakorvos (Csongrád) 
- OEP Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 


