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Tisztelt Képviselı-testület! 

Dr. Nagy György fogszakorvos (a Gamma Dent. Bt. képviselıje) olyan kérelemmel 
fordult Békés Város Önkormányzatához, mely szerint a város területi illetékességébe tartozó 
lakossági fogszabályozás szakrendelést a Gamma Dent. Bt., mint egészségügyi szolgáltató a 
jövıben állandó jelleggel kívánja ellátni. (Eddig az ellátás Békésen a Gamma Dent. Bt. 
Teleky u. 5. szám alatti telephelyén ideiglenes jelleggel történt.) A fenti tevékenység 
végzéséhez az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 4. 
és 4/A. §-aiban, illetve az elıbb hivatkozott törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 
30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az ÁNTSZ-nél kell befogadási kérelmet benyújtani, 
melyhez mellékelni kell az Önkormányzat, mint a fogszabályozás (járóbeteg szakellátás, azon 
belül fogászati ellátás) ellátására köteles [ld. SZMSZ 4. sz. melléklet, 1. pont da) alpontjának 
6. franciabekezdése] szerv, támogató nyilatkozatát.  

A Gamma-Dent Bt. rendelkezik a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel, a lakosok igényeinek helyben történı kiszolgálása érdekében célszerő a kérelem 
helyben hagyása. A befogadási kérelmet a Bt. képviselıje az ÁNTSZ-hez már benyújtotta. A 
kérelem esetleges pozitív kimenetelő elbírálását követıen kerülhetne sor a szolgáltató és az 
Önkormányzat közötti szerzıdés megkötésére, amirıl az Önkormányzatnak a késıbbiekben 
külön kellene határoznia. 

A T. Képviselı-testület támogató döntés meghozatalával nem ró semmilyen pénzügyi 
terhet az Önkormányzatra, és a támogató döntés a Gamma Dent. Bt-vel korábban 
iskolafogászati ellátás biztosítása tárgyában megkötött Megbízási Szerzıdést sem érintené, a 
Szerzıdés változatlan formában hatályban maradhatna. 

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete támogatja a Gamma-Dent Bt. azon törekvését, 
hogy Békés városban a fogszabályozás szakrendelést állandó jelleggel, többletóra 
igényléssel lássa el. 

Határid ı:        értelem szerint 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. november 18. 
     Izsó Gábor 
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