Tokod Nagyközség Polgármestere
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgármester@tokod.hu
3. napirendi pont
Előadó: Faragó Ferencné
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. május 18-ai rendes ülésére
az Egészségügyi Alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti ellátásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 4. pontja, az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152. §-a, valamint az
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESZCSM rendelet)
13. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata az
alapellátás biztosítása, melynek körében az önkormányzat köteles
gondoskodni a fogászati ellátásról és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról
is.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megkezdte
önkormányzatok ellenőrzését e kötelező feladat ellátására vonatkozóan.

az

Az Esztergomi Járás területén – egy település kivételével – nem megoldott a
fogászati ügyelet ellátása, nem működik ügyeleti szolgálat.
Komárom-Esztergom megyében jelenleg kizárólag Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata működtet fogászati ügyeletet a Szent Borbála
kórházban. Tatabánya MJV Közgyűlése által elfogadott 204/2014. (XI. 27.)
határozat alapján lehetőség van arra, hogy a megye települései
csatlakozzanak a Tatabánya MJV által működtetett fogorvosi ügyelethez.
Tekintettel arra, hogy a Dorog Többcélú Kistérségi Társulás – a korábbiakkal
ellentétben – nem vállalja a térségi fogászati ügyelet helyben való
megszervezését, és más lehetőség nincs a jogszabályi kötelezettség
teljesítésére, javaslom, hogy Tokod Nagyközség Önkormányzata Tatabánya
Megyei Jogú Város Önkormányzatával megállapodást kössön az
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyelet folyamatos
biztosítására.
Tokod Nagyközség Önkormányzata a szolgáltatás teljesítéséért hozzájárulást
köteles fizetni Tatabánya MJV Önkormányzata részére.
A fizetendő hozzájárulás mértéke 22,- Ft/fő/év. Ez az összeg 3093 fő (a
fogászati alapellátás létszáma) lakossal számítva összesen 68.046,- Ft/év.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés
megvitatását követően, fogadja el a következő határozati javaslatot.
Határozati javaslat
……/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
1. Tokod
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.
§ (1) bekezdés, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet 6. § (4) és 13. § (6) bekezdései alapján a fogorvosi
ügyeleti ellátására Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával –
a határozat mellékletét képező tartalommal - megállapodást köt.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzata vállalja a 22,- Ft/fő/év hozzájárulás
megfizetését.
3. Tokod
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a megállapodás megkötésére 2015. május 31. napjáig
Tokod, 2015. május 12.

Tóth Tivadar
polgármester

…/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800
Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága
11740009-15384481-00000000, adószám:15729590-2-11 törzsszám: 729590, képviseletében
eljár: Schmidt Csaba polgármester) mint feladatot-átvállaló – a továbbiakban: megbízott
önkormányzat,
másrészről Tokod Nagyközség Önkormányzata (cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.,
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12025000-00201486-00100004, adószám: 157298512-11, törzsszám: 729853, statisztikai számjel: 15729851-8411-321-11 képviseletében eljár:
Tóth Tivadar polgármester), mint feladatot-átadó – a továbbiakban megbízó önkormányzat
- együttesen a továbbiakban megállapodást kötő felek,
között az alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
(továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet, továbbá
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
alapján az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
1. Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 4. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között
szabályozza az egészségügyi alapellátást. Az Eütv. 152. § (1) b) pontja alapján a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik a
fogorvosi alapellátásról, és 152. § (1) c) pontja alapján az Egészségügyi
Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról.
2. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy megbízó önkormányzat az egészségügyi
alapellátási kötelezettségét a fogászati ügyelet ellátásán kívül önállóan látja el, jelen
megállapodásban a fogászati ügyelet megbízott önkormányzat által – megbízó
önkormányzat által fizetett pénzügyi hozzájárulás ellenében- történő ellátásával
kapcsolatos feltételeket rögzítik.
3. Jelen megállapodást Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 204/2014. (XI. 27.)
számú, Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2015. (V. 18.)
számú határozatával jóváhagyta.
Megállapodás tárgya, időtartama:
4. Megállapodást kötő felek az Mötv. 41.§ (6) bekezdése alapján megállapodást kötnek
egymással, amely alapján Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
megbízott önkormányzat 2015. június 1. napjától kezdődő határozatlan időre
ellátja Tokod Nagyközség Önkormányzata, mint megbízó önkormányzat részére az
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyelet folyamatos biztosítását (a
továbbiakban: szolgáltatás) a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

5. Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötésének
időpontjában a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a fogászati ügyelet körébe tartozó feladatok az alábbiak:
a) fogeltávolítás,
b) vérzéscsillapítás,
c) idegentest-eltávolítás,
d) törött fog lecsiszolása,
e) gyökércsatorna megnyitása,
f) az előzőekhez szükséges fogászati röntgen.
Megállapodás tartalma:
6. Megbízott önkormányzat jelen megállapodás 4.) pontjában meghatározott
szolgáltatást fogászati ügyeleti ellátás keretében biztosítja. Megbízott önkormányzat
tájékoztatja megbízó önkormányzatot, hogy a fogászati ellátást fogorvosi körzeti
területi ellátás keretében, a fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések alapján
látja el, melynek része az ügyeleti szolgálatban való részvétel is.
7. Megbízott önkormányzat vállalja, hogy a területi ellátást végző fogászati szolgáltatók
listáját és az ügyeleti ellátásra vonatkozó ügyeleti rendet jelen megállapodás mindkét
fél általi aláírását követően haladéktalanul megbízó önkormányzat rendelkezésére
bocsátja az ellátási hely megjelölésével.
8. Megbízott önkormányzat 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 6 § (4) alapján a
fogorvosi ügyeleti ellátást Tatabánya Megyei Jogú Városban legalább a heti
pihenőnapokon és munkaszüneti napokon – legalább 6 órás rendelési időbenbiztosítja.
9. Megbízott önkormányzat a szolgáltatásban részt vevő, a jogszabályi előírásoknak
megfelelő számú és képzettségű szakszemélyzetet (asszisztensek) és kisegítő
személyzetet (takarító) a fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződései szerint
biztosítja.
Költségek megállapítása, fizetési feltételek:
10. A szolgáltatás működtetésének költségeit megállapodást kötő felek az alábbiak szerint
biztosítják:
a) Megbízó önkormányzat a szolgáltatás teljesítéséért hozzájárulást köteles fizetni
megbízott önkormányzat részére.
b) A megbízott önkormányzat a hozzájárulás mértékét a megbízó önkormányzat
közigazgatási területén lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező személyek
tárgyévet megelőző év január 1-jei létszám adatai alapján határozza meg.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a csak és kizárólag a Központi Statisztikai
Hivatal által meghatározott létszám adatokat tekintik irányadónak. A
szolgáltatás működtetéséhez szükséges, megbízó önkormányzat által évente
egy lakosra fizetendő hozzájárulás mértéke megbízott önkormányzat
költségvetéséhez igazodik.
11. Megállapodást kötő felek megállapodnak abban, hogy a megbízó önkormányzat általi
hozzájárulás egy évi összegét megbízó önkormányzat évente, egy összegben minden
év május 31. napjáig (a továbbiakban fordulónap), előre esedékesen átutalja a
megbízott önkormányzat OTP Banknál, 11740009-15384481-00000000 számon
vezetett bankszámlájára.

12. Tekintettel arra, hogy jelen megállapodás nem a fordulónaptól kezdődő időponttól jön
létre, ezért megbízó önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
megállapodás megkötésétől 2016 év május 31. napjáig előre fizetendő hozzájárulást
jelen megállapodás mindkét fél általi aláírásától számított 30 napon belül átutalja
megbízott önkormányzat 11. pontban rögzített bankszámlájára.
13. Megbízott önkormányzat az önkormányzati hozzájárulás éves összegének
megállapításakor - figyelembe véve az esetleges jogszabályi változásokat -, a
hozzájárulás összegét éves költségvetéséhez igazítja. A megbízó önkormányzat által
fizetendő hozzájárulás összege tárgyév május 31. napjától következő év május 31.
napjáig (azaz május 31-i fordulónappal) kerül meghatározásra.
A létszám adatok és megbízott önkormányzat éves költségvetésének elfogadását
követően megbízott önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy minden év március
31. napjáig megküldi megbízó önkormányzat részére a fordulónaptól esedékes éves
hozzájárulás összegének mértékét, Ft/fő/év-ben meghatározva.
14. Megbízó önkormányzat minden év április 30. napjáig nyilatkozik arról, hogy a
megbízott önkormányzat által meghatározott, fordulónaptól esedékes hozzájárulás
összegét elfogadja, vagy felmondja jelen megállapodást.
Megbízó önkormányzat köteles az önkormányzati hozzájárulás összegének
biztosításáról képviselő-testületi határozatot hozni, és erről a megbízott
önkormányzatot a határozat megküldésével tájékoztatni jelen pontban foglaltak
szerint.
15. Jelen megállapodás megkötésének időpontjában, a megbízott önkormányzat által
megállapított, a szolgáltatás működtetéséhez szükséges, megbízó önkormányzat által 2016. május 31. napjáig- fizetendő hozzájárulás mértéke 22.- Ft/fő. Ez az összeg
3093 fő lakossal számítva összesen 68.046.- Ft.
16. Amennyiben megbízó önkormányzat a 14. pontban meghatározott határidőig nem
nyilatkozik a hozzájárulás mértékének elfogadásáról, azt felek a hozzájárulás összege
elfogadásának tekintik.
17. Ha a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó költségek tekintetében a tárgyév során olyan,
előre nem tervezhető, rendkívüli változás következik be, amely a szolgáltatás
biztonságos ellátását veszélyezteti, akkor a megbízott önkormányzat javaslata alapján
megállapodást kötő felek egymással egyeztetnek.
Kapcsolattartás:
18. Felek rögzítik, hogy joghatályos közlésnek az írásban, tértivevényesen postai úton
megküldött iratokat fogadják el.
Kapcsolattartók:
megbízó önkormányzat részéről:
Név: Faragó Ferencné szociális ügyintéző
Cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Telefon: 06/33-505-110/14
E-mail: szoc@tokod.hu

megbízott önkormányzat részéről:
Név/: Humán Szolgálat, Oktatási Iroda, Lajtosné Kuzma Györgyi egészségügyi
referens
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Telefon: 34/515-757
Fax:
E-mail:kuzma.gyorgyi@tatabanya.hu
19. A tértivevényesen postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a másik fél az átvételt megtagadta. Ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a másik fél az iratot nem vette át (az a
feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), akkor felek a tértivevény feladóhoz
történő visszaérkezésének a napját tekintik a kézbesítés napjának.
Felmondás:
20. Jelen megállapodást
felmondhatja.

mindkét

fél

írásban,

indokolás

nélkül,

fordulónapra

21. Megállapodást kötő felek jelen megállapodást írásban, indokolással azonnali hatállyal
felmondhatják, amennyiben a másik fél jelen megállapodásból eredő kötelezettségét
írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti (pl. megbízó önkormányzat nem tesz eleget
fizetési kötelezettségének vagy megbízott önkormányzat nem teljesíti a 6-9. pontban
foglaltakat, stb.)
Egyéb rendelkezések:
22. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízó önkormányzat jelen megállapodás
aláírásával kifejezetten felhatalmazza a megbízott önkormányzatot arra, hogy
amennyiben
jelen
megállapodásban
meghatározott
határidőben
fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget és a megállapodás felmondásáról a fordulónapig
nem nyilatkozik, megbízott önkormányzat jogosult a megbízó önkormányzat
mindenkori bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást (inkasszót) benyújtani
(amennyiben megbízott önkormányzat a megállapodást nem mondja fel). Az
inkasszóra felhatalmazó levél jelen megállapodás elválaszthatatlan függelékét képezi.
Amennyiben az önkormányzati hozzájárulás összegének beszedésére irányuló eljárás
nem vezet eredményre, úgy a megbízott önkormányzat ebben az esetben is azonnali
hatállyal felmondhatja a megállapodást. A megállapodás jelen pont szerinti
felmondása a megbízó önkormányzatot nem mentesíti a jelen megállapodásból fakadó
kötelezettségei teljesítése alól, megegyezés hiányában a megbízott önkormányzat
bírósági úton is érvényesítheti az ezzel kapcsolatos igényeit.
23. Megállapodást kötő felek jelen megállapodást kizárólag közös megegyezéssel,
írásbanmódosíthatják.
24. Jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek
azonnal, de legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül egymással elszámolni.
25. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján
oldják meg, amennyiben az egyeztetés 30 napon belül eredményre nem vezet, úgy
Szerződő felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Tatabányai Járásbíróság,
illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességének.

26. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Mötv., az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok előírásai az irányadóak.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Tatabánya, 2015………………….

…………………..………………….
Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Schmidt Csaba polgármester

Tokod, 2015…………………………

……………………………………
Tokod Nagyközség Önkormányzata
képviseletében
Tóth Tivadar polgármester

