Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

Tárgy: A 2. számú fogorvosi körzet feladatinak ellátása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2015.(02.24.) számú határozatával Dr.
Fillér Katalin fogszakorvos bejelentését elfogadta és a 2. számú fogorvosi körzet ellátására
kötött megállapodás felbontásához 2015. május 31-i hatállyal hozzájárult.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés b) és e) pontjai szerint:
„ A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi
alapellátásról,… az iskola- egészségügyi ellátásáról.”
Ugyancsak erre erősít rá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja is: „ A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: egészségügyi
alapellátás.”
A háziorvosokról, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.)
EüM. rendelet továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a jogszabály hatálya kiterjed az
alapellátást végző fogorvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva az önkormányzattal
közalkalmazotti jogviszonyban állnak.
Dr Fillér Katalin vállalkozó háziorvosként – a praxis tulajdonjogával rendelkezve – az Önkormányzat
hozzájárulásával – szerződés – külön jogszabály szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
megkötött finanszírozási szerződés keretében végezte feladatát.
Ismerve az alapellátásban meglévő orvoshiányt sikerrel folytattam tárgyalásokat Dr Kávássy Sándor
fogorvossal, aki Kecskeméten lakik és három éve végzett az egyetemen. Nevezett vállalja, hogy 2015.
július 1-jétől közalkalmazotti jogviszony keretében ellátja Izsákon a feladatokat heti 20 órában, hátfőcsütörtöki napokon történő rendelési idővel.
A praxis tulajdonosával jelenleg még nem tud tárgyalásokat folytatni – a tulajdonos egy évig még
szabadon rendelkezik azzal – így ebben az évben,- ha a fentiekben foglalt ellátási kötelezettségünket
elakarjuk látni – csak közalkalmazotti foglalkoztatásra lesz lehetőségünk, ami azzal jár, hogy az
Önkormányzat nevére kell működési engedélyt megszerezni és finanszírozási szerződést kell kötni az
OEP-pel mint finanszírozóval.
Az engedély megszerzéséhez szükséges egy testületi határozat, mely szerint 2015. július 1-jétől a
kötelező feladat ellátását az Önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott
szakemberekkel látja el.
Ehhez csatolni kell:
- az Önkormányzat fogászati ellátásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződését és a kötvény
másolatát,
- a veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződés másolatát,
- a helyettesítő személy/személyek nyilatkozatát arról, hogy a helyettesítést vállalják,
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a leendő fogorvossal megkötött szerződést,
a rendelő alkalmasságáról kiállított ÁNTSZ igazolást.

Az engedélyezési eljárásra alapvetően az egészségügyi szolgáltatás nyújtására működési engedély
kiadásához, módosításhoz kérelmet és a 2/2004.(XI.17.) EüM és a 96/2003.(VII.13.) Korm. rendelet
előírásait kell alkalmazni.
A finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval történő szerződés megkötéséhez szükséges
dokumentumok:
- szerződéskötési kérelem a testületi határozat alapján,
- jogerős működési engedély,
- nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti átláthatóságról,
- önkormányzati nyilatkozat 60 napnál régebben lejárt köztartozásokról,
- bankszámla szerződés másolata,
- államkincstári törzskönyvi igazolás,
- jogviszony ellenőrzéshez, e- jelentés használatához jelszó igénylése és a szolgáltató e-mail cím
elérhetőségének bejelentése,
- szolgálatot ellátó orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány másolat,
- helyettesítő orvos adatai,
- rendelői leltár.
Tisztelt Képviselő-testület!

Egy új fogorvosi rendelő nyitásakor a törvényi szabályozás rengeteg követelményt állít a
működtető elé, ezekről a minimumfeltételekről a 60/2003 (X. 20.) ESZCSM rendelet szól
részletesen. A minimumfeltételek alatt a rendelet olyan személyi és tárgyi feltételeket ért,
amelyeket a szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell. Vannak olyan
feltételek, melyeket minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell, ilyen a gyógyszerek
tárolására alkalmas szekrény, az egészségügyi dolgozó számára biztosított kézmosási
lehetőség, a váróhelyiség, a kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség, az egészségügyi
dokumentáció tárolására szükséges eszköz. Adott szakmára vonatkozó további
minimumfeltételek a rendelet mellékletében találhatóak meg.
Fogorvosi rendelő nyitásakor a személyi feltételeket tekintve egy fogorvosnak és egy
fogászati asszisztensnek vagy klinikai fogászati higiénikusnak kell rendelkezésre állnia. A
tárgyi feltételek ennél sokkal szerteágazóbbak (fogászati kéziműszerkészlet, dento-alveorális
sebészeti kéziműszerkészlet).
A fogászati rendelők minimális alapterülete 12 m2, több munkahelyes rendelőben az egy
fogorvosi székre eső alapterületnek legalább 9 m2-nek, a belmagasságnak legalább 2,5 m-nek
kell lennie. A rendelő burkolatára vonatkozó szabályok szerint a falat 2,1 m belmagasságig
mosható, fertőtleníthető (csempeburkolat csak a vizesblokk mögött követelmény) anyagnak
kell borítania. A padlóburkolat szintén mosható, fertőtleníthető, csúszásmentes, résmentes,
elektromosan nem töltődő anyagból kell hogy készüljön. Hideg-meleg vizes orvosi
csapteleppel szerelt kézimosó szintén elengedhetetlen, úgy mint a fali kézfertőtlenítő szert
adagoló, egyszer használatos, papírtörlőtartó és folyékonyszappan-adagoló. Törekedni kell
továbbá arra, hogy az eszközfertőtlenítés és a sterilizálás külön helyiségben történjen, ehhez
szükséges az eszközmosogató medence.A berendezésnek moshatónak, fertőtleníthetőnek kell
lennie.

Továbbá a betegek részére fenntartott váróhelyiség egyidejűleg várakozó betegenként Im2-nél
nem lehet kisebb. Külön biztosítani kell személyzeti és betegek számára használható
kézmosóval ellátott mellékhelyiséget, valamint szennyestárolót a takarítóeszközök, veszélyes
hulladék, szennyes textil átmeneti tárolásához. A rendelőben lehetőség szerint természetes
szellőzést kell biztosítani, mesterséges szellőzés kialakítása esetén a IV. helyiségcsoportra
vonatkozó követelményeket kell kielégíteni. A rendelőben az orvos, az asszisztens és az
adminisztrációs terület, valamint az eszközök, műszerek tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló
tér és a sterilizáló készülék területe szétválasztandó. Előírás, hogy minden kilincs, kapcsoló, a
kezelőegység felszíne sima, fertőtleníthető legyen, továbbá függöny, szőnyeg, élő növény
nem lehet a rendelőben.
Alap
Műszer neve
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-4A kézműszerkészlet összetevői:
1.) fogászati tükör
15 db (vegyes fogászaton, iskolafogászaton 30)
2.) fogászati szonda
15 db (vegyes fogászaton , iskolafogászaton 30)
3.) fogászati csipesz
15 db (vegyes fogászaton, iskolafogászaton 30)
4.) foghúzó fogósorozat
(korona és gyökérfogók)
2 db
5.) foggyökéremelő sorozat
2 db
6.) csontkanál
2 db
7.) raspatórium (Willinger, Freer)
2 db
8.) csontcsípő
2 db
9.) sebészeti olló, különféle
3 db
10) sebészi műtőkés/szikenyél
2 db
11) anatómiai csipesz
1 db
12) horgas csipesz
1 db
13) kézi depurator különféle
5 db
14) exkavátor, kétvégű, különféle
5 db
15) fogászati tömőműszerek, különféle 10 db
16) matricafeszítő
2 db
17) viaszkés
1 db
18) kramponfogó
1 db
19) érfogó
2 db
20) tűfogó
1 db
21) cementkeverő üveglap és spatula
2 db
22) lenyomatkanál különféle
30 db (gyermekfogászaton 20)
A rendelő visszavételekor tartott leltár alkalmából felvett jegyzőkönyvben szereplő eszközök
döntő többsége elavult és egy része használható a továbbiakban, ugyanez vonatkozik a
bútorzatra is, ami szintén pótlásra szorul.
Mindebből az a következtetés vonható le, hogy egyszeri beszerzésre minimálisan 2 millió
forintot kell biztosítani és ez csak arra lesz elegendő, hogy a rendelő alkalmas legyen a
minimális feladatok ellátására.
A szükséges létszám bérköltsége:
a) orvos
Havi díja – 6 hónapos próbaidő kikötésével és utána vállalkozási működési forma- 0-3 év
korcsoportnál 205.320 Ft- 260.320 Ft közötti bérezési határokkal havi 250.000,-Ft, ami öt
hónap esetében ( a 2015. december hónap költségként 2016. évben jelentkezik) 1.500.000 Ft.
b.) szakdolgozó
Havi díja – 6 hónapos próbaidő kikötésével és utána a vállalkozó háziorvos alkalmazza- 37
éves munkaviszonnyal, érettségi, fogászati szakasszisztensi végzettséggel 150.000 Ft, ami
éves szinten öt hónappal számolva 750.000,-Ft
Járulékok:
A szociális hozzájárulási adó 27 %-os összege: 540.000,-Ft

-5Dologi kiadások:
Internet, telefon, fűtés, világítás, víz-szennyvíz, hulladékszállítás, biztosítások, fűtő díja, ,
útiköltség- járműhasználat takarító és fertőtlenítő szerek ÁFA-val cca.
1.200.000 Ft
A működési kiadások várhatóan:
várhatóan 5.740.000 Ft.

3.740.000 Ft, ami az egyszeri beszerzési kiadásokkal

Bevételek- bevételi megtakarítások:
- bérleti díj megtakarítás
360.000,-Ft
- MEP finanszírozás havi 500.000 ft, mely éves szinten: 2.500.000,-Ft
- erre egy minimális teljesítmény díj 100.000 ft/hónap:
500.000,-Ft
Összesen:
3.060.000,-Ft
Bevétel-kiadás különbözete: 2.680.000,-Ft, melynek fedezete lehet a tervezett költségvetési
tartalék.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a leírtak alapján a testület döntését a működési engedély megszerzésére, a fogorvosi
szolgálat személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására 2015. július 1. napjától.
I z s á k, 2015. április 29.

(: Mondok József:)
polgármester

Határozat-tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú fogorvosi körzet feladatait 2015.
július 1. napjától közalkalmazotti besorolású szakdolgozókkal saját fenntartású rendelővel és
részére kiadott működési engedéllyel kívánja ellátni.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési engedély megszerzésével, az OEP-pel
kötendő finanszírozási szerződés megkötésével, a közalkalmazotti besorolású szakdolgozók (
orvos, asszisztens) alkalmazásával, a szükséges eszközök és felszerelések beszerzésével és
biztosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és az Egészségügyi Szolgálat 2015. évi
költségvetésének módosítását a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére nyújtsa be.
Határidő: azonnal, illetve 2015. május 31.
Felelős: Mondok József polgármester.

