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Tárgy: Bélmegyer község lakosai fogászati 

ellátásnak biztosítása iránti kérelem 

elbírálása   

Sorszám: IV/22.    

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, 

dr. Bimbó Mária osztályvezető,  

Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség  

Előkészítésben 

részt vesz: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 256/2015. (V.28.) számú határozatával hozzájárult 

ahhoz, hogy 2015. június hó 1. napjától a fogszakorvosi ellátás nyújtására jogosító működési engedély 

megszerzéséig, legfeljebb 2015. november hó 30. napjáig Bélmegyer Község lakosságának fogászati 

ellátását Dr. Sándor Judit fogszakorvos végezze az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt található 

rendelőjében. 

 

Bélmegyer Község Önkormányzata nevében Kovács János polgármester 2015. november hó 27. napján 

postai úton kérelmet terjesztett elő, melyben Bélmegyer község átmeneti fogorvosi ellátásában továbbra is 

kéri Békés Város Önkormányzatának segítségét. Az előterjesztés mellékletét képező kérelemben foglaltak 

szerint Bélmegyer községben továbbra sem fejeződött be a fogorvosi rendelő kialakítása, amely 

vonatkozásában az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély megszerzése iránti 

eljárás folyamatban van a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályán (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).  

 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 

20.) ESZCSM rendelet 2. §-a értelmében  az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és 

tárgyi feltételek meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor 

és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell. E jogszabály 3. § (1) 

bekezdése rendelkezik arról, hogy az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell 

a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben 

aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű 

tárolása – ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is – 

biztosított, 

ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy (ha 

azt a tevékenység jellege indokolja), 

ac) a beteg-ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési 

lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított; 

b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, 

ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges; 

c) váróhelyiséget; 

d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget; 

e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, 

illetve kezelését. 

 

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély megszerzéséig Bélmegyer község 

polgármestere kéri, hogy a lakosság fogászati ellátását továbbra is Dr. Sándor Judit fogszakorvos 

végezze, az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt található rendelőjében.  
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Békés Város Önkormányzata és a SAN-MAR-DENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

(székhely: 5630 Békés, Dió u. 4., tevékenységet végző orvos: Dr. Sándor Judit) között feladat-ellátási 

szerződés van hatályban fogorvosi feladatok és iskolafogászati feladatok ellátását biztosítására, területi 

ellátási és személyes feladat-ellátási kötelezettséggel. Az érintett körzet Békés Város Képviselő-

testületének a Békés város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység 

folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) 

bekezdés c) pontjának cd) alpontja, illetve 16. sz. melléklete szerint meghatározott 4. számú fogorvosi 

körzet, illetve iskolafogászati körzet.   

 

Javaslom, a Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Dr. Sándor Judit fogorvos 2015. december hó 

1. napjától a Népegészségügyi Osztálynál egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési 

engedély megszerzéséig, de legfeljebb 2016. június hó 30. napjáig a békési rendelőjében továbbra is 

elláthassa a bélmegyeri lakosokat, a hatályos jogszabályok szerint külön rendelési időben, ami nem lehet 

párhuzamos a jelenlegi, békési körzete lakosainak ellátására engedélyezett rendelési idővel.  

 

Bélmegyer Község Önkormányzata előbb szándéknyilatkozat kiadását, majd testületi döntés 

meghozatalát kérte. Nincs akadálya, hogy Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága tárgyi ügyet megtárgyalja, ezt követően az a Képviselő-

testület elé kerüljön, így szándéknyilatkozat kiadását mellőzve abban döntés szülessen.       

 

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

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2015. december hó 1. 

napjától a fogszakorvosi ellátás nyújtására jogosító működési engedély megszerzéséig, legfeljebb 

2016. június hó 30. napjáig Bélmegyer Község lakosságának fogászati ellátását Dr. Sándor Judit 

fogszakorvos végezze az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt található rendelőjében, azzal, hogy 

2016. január hó 30. napjáig igazolja Békés Város Önkormányzata felé, miszerint a bélmegyeri 

lakosok ellátására szolgáló rendelési időre - amely nem tartalmazhat átfedést a jelenlegi rendelési 

idejével – a működési engedélyt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya kiadta részére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

   

Békés, 2015. november 30. 

 

 

 Izsó Gábor  

                                                                                                                 polgármester 

 

 

 

Jogi ellenjegyző  

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  

  


