Paks Város Ön kormányzata Kópviselő-testüLete
2019. január 28-i rendkívüli ül6s~nek
4. napirendi pontja
Tárgy: Egészségügyí alapellátási körzetek ellátása
Előadó: Szabó Péter polgármester
V~Lemónyező: Humánpolitikai Bizottság
Tisztelt Kópviselő Testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés
4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. ~ (1)
bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása a települési önkormányzat
kötelező feladata.
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2018. (IX.24.) önkormányzati
rendeletben határozza meg az egészségügyi alapellátások körzeteit, többek között a
három gyermek- és ifjúsági fogászati körzetet is, melyeknek feladata a 18 évnél fiatalabb,
illetve a 18. évét betöltött középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán tanulmányokat
folytató személyek iskolai,- ifjúsági fogászati ellátása.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (111:3.) Korm. rendelet 22. ~ (6) bekezdése alapján az
alapellátási-fogászati ellátás finanszírozható heti 30 óra rendelési idővel, ha a területhez
tartozó a lakosság száma eléri az 1500 főt. A rendelési idő, illetve a finanszírozás az
ellátandó lakosok számával arányosan változik, melyet az oktatási intézmények az érintett
nevelési év október3l. napjáig igazolnak.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala 2018. december 11. napján kelt
levelében arról tájékoztatott, hogy mindhárom gyermek- és ifjúsági fogászati körzetben
változott az ellátotti létszám, mely a rendelési idők pontosítását vonja maga után; erre
való hivatkozással, 60 napos ügyintézési határidővel eljárást indított, melyben felhívta az
érintett fogorvosokat a rendelési idő megváltoztatására.
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A rendelési Idő megváltoztatása miatt az orvosokkal kötött aktuális feladat-ellátási
szerződések módosítása szükséges, melyet az érintett megbízottak írásban kértek.
A fentíek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslat:
Paks Város Önkormányzata Képviselő testülete hivatkozva a 216/2018. (XII. 12.) Kt. számú
határozatra felhatalmazza a polgármestert és jóváhagyólag elfogadja, hogy az 5. számú
gyermek- és ifjúsági fogászati körzet ellátásáról szóló 1.10592 2/2018. számú feladat
ellátási szerződés módosítását az Alisca Dent KU. képviselőjével, Dr. Gál Gáborral, a
tevékenységért felelős, személyes ellátásra kötelezett fogorvossal aláírja.
Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő azonnal
Határozati javaslat:
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hivatkozva a 217/2018. (XII. 12.) Kt. számú
határozatra felhatalmazza a polgármestert és jóváhagyólag elfogadja, hogy az 6. számú
gyermek és ifjúsági fogászati körzet ellátásáról szóló 1.10601-2/2018. számú feladatellátási szerződés módosítását az SPLENDOR Bt. képviselőjével, Dr. Csután’ Dr. Vadász
Melindával, a tevékenységért felelős, személyes ellátásra kötelezett fogorvossal aláírja.
Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő azonnal
Határozati javaslat:
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hivatkozva a 65/2004. (VI.16.) Kt. számú
határozatra, felhatalmazza a polgármestert és jóváhagyólag elfogadja, hogy a 7. számú
gyermek- és ifjúsági fogászati körzet ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződést a
SPLENDOR Bt. képviselőjével, Dr. Csután’ Dr. Vadász Melindával, illetve ifj. Dr. Csuta
Tamással a tevékenységért felelős, személyes ellátásra kötelezett fogorvossal
folytatólagosan 2023. november30. napjáig szóló időtartamra megkösse.
FeLelős: Szabó Péter polgármester
Határidő azonnal
Paks, 2019. január 23.
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