ELŐTERJESZTÉS
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. június 28-án tartandó ülésére
Fogorvosi feladatellátás megszervezése
Előterjesztő: Gyurka Miklósné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2016. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése szerint Hegymagas község fogorvosi alapellátási
körzetének székhelye: Tapolca 3. számú fogorvosi körzet. Dr. Dézsenyi Éva fogszakorvos
felmondását követően a képviselő-testület 29/2020. (VII. 06.) Kt. határozatával a
feladatellátással Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testületét bízta meg. A
körzetben a fogorvosi feladatokat 2021. június 30-ig dr. Sarlós Ágnes és dr. Kovács Judit
fogszakorvosok látják el helyettesítés keretében, más megoldás hiányában.
Tapolca Város Önkormányzata a praxist meghirdette, érdeklődések voltak, de eddig
eredménytelen volt a próbálkozás. A feladatot továbbra is el kell látni, Tapolca Város
Polgármestere a helyettesítést ellátó doktornőkkel a további helyettesítésről tárgyal, melynek
eredménye június 28-án hétfőn várható.
A 2021. január 1-től 2021. június 30-ig terjedő időszakra a helyettesítést ellátó fogorvosoknak
az önkormányzatok nettó 35 Ft/fő/hó működési hozzájárulást fizettek. Ennek összege várhatóan
emelkedni fog a hétfői tárgyalásokat követően.
További költségnövekedést jelent a fogorvosi feladatellátással kapcsolatban a finanszírozás
csökkenése az egy éven túli helyettesítés okán.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2021. június 11-én kelt levelében tájékoztatta
Tapolca Város Polgármesterét, hogy „az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm rendelet
23. § (5) bekezdése kimondja, hogy „Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott alapellátást nyújtó
területi ellátási kötelezettségű fogorvosi szolgálatok esetén a szolgálató az alapdíj 60 %-ára
jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési
időben legfeljebb két fogorvost foglalkoztat.”
Miután a hivatal által helyettesítéssel elláttatott körzet 2020.07.01. óta csökkentett rendelési
időben működik, 2021. július hónaptól a lakosságszám alapján megállapított fix díj 60 %-ára
jogosultak.”
A kieső összeg havi szinten: 150.000 Ft, (ellátandó betegek száma összesen: 5684 fő, 150.000
Ft / 5684 Fő = 27 Ft/fő) mely összeget a településeknek pótolni kell.
Ez Szigliget vonatkozásában 823 fő*27 Ft = 22.221 Ft/hó
Hegymagas vonatkozásában: 213 fő*27 Ft = 5.751 Ft/hó
Javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy továbbra is bízza meg Tapolca Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét a feladatellátás megszervezésével, az emelt összegű
……. Ft/fő/hó működtetési hozzájárulás, valamint az Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozás csökkenése miatt 27 Ft/fő/hó megfizetését vállalja a feladat ellátása érdekében.

HATÁROZATI JAVASLAT
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 3. számú fogorvosi
körzetben a feladatellátás megszervezésével megbízza Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testületét.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a település felnőtt korú lakosság számának
figyelembevételével nettó ……. Ft/fő/hó működtetési hozzájárulást, továbbá az
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás csökkenése miatt 27 Ft/fő/hó összeget
biztosít a feladat ellátása érdekében.
A felnőtt korú lakosság szám megállapítása a Belügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott
2021. január 1-i állapotnak megfelelő népesség-statisztikai adatokat alapján történik.
A működtetési hozzájárulás megfizetésének részleteiről Tapolca város és Hegymagas község
önkormányzata megállapodást köt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
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