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Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. (1) bekezdés b) pontja
alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében kötelező feladatként
gondoskodik a fogorvosi aapellátásról.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
6012003. (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
ci,) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben

cia,) 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 cia) 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 tévő, vagy azon belül elkülönített öltöző
területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg flzikális vizsgáata nem szükséges;
c) váróhelyiséget;
cl) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;
e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti
tárolását, illetve kezelését.
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Békés Város Önkormányzata a fogászati alapellátást biztosítására feladat-ellátási
szerződéseket kötött. Ennek keretében feladat-ellátási szerződés van hatályban az
Onkormányzat és a SAN-MAR-DENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:
5630 Békés. Dió u. 4.. tevékenységet végző orvos: Dr. Sándor Judit) között 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 körzetekröl 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.

2015. július hó 1. napjától Bélmegyer község lakosainak fogászati ellátását Dr. Sándor Judit
fogszakorvos végzi. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete első ízben a
256/2015. (V.28.) Számú határozatával járult hozzá ahhoz. hogy 2015. július hó 1. napjától a
fogszakorvosi ellátás nyújtására jogosító működési engedély megszerzéséig, legfeLjebb 2015.
december hó 31. napjáig Bélmegyer Község lakosságának fogászati ellátását Dr. Sándor Judit
fogszakorvos végezze az Onkormányzat tulajdonában álló, 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám
alatt található rendelőben.

A legelső, 2015. május hó 27. napján keltezett kérelemben Kovács János László polgármester
arról tájékoztatta Onkormányzatunkat, hogy a községben kialakítottak egy Új fogorvosi
rendelőt, amely engedélyeztetése „függőben van”, néhány feltételt még teljesíteniük kell az
egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély megszerzéséig. Az ezt
követő kérelmekben már nem esett szó a Bélmegyer község által kialakított fogorvosi
rendelőről. viszont minden fél évben érkezik a kérés, Önkormányzatunk járuljon hozzá, hogy
újabb fél évig a tulajdonunkban álló ingatlanban legyen biztosítva Bélmegyer lakosainak
fogorvosi ellátása.

Bélmegyer Község Önkormányzata nevében Kovács János László polgármester legutóbb
2017. június hó 14. napján terjesztett elő kérelmet - csatolva a 45/2017. (1K30.) számú
határozat kivonatát - melyben Bélmegyer község átmeneti fogorvosi ellátásában továbbra is
kéri Békés Város Önkormányzatának segítségét, miszerint 2017. július hó 1. napjától 2018.
június hó 30. napjáig, de legalább 2017. december hó 31. napjáig a lakosság fogászati
ellátását továbbra is Dr. Sándor Judit fogszakorvos végezze, az 5630 Békés. Vásárszél u. 2.
szám alatt található rendelőjében.

Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
2016. december hó 8-i ülésén, az előterjesztés tárgyalásakor az alábbi kérdések merültek fej:

• az engedélyező hatóság előtt folyamatban van-e a Bélmegyer községben épített
fogorvosi rendelő működési engedélyének kiadása iránti eljárás,
az eljárás milyen szakaszban tart,

• mikorra várható, hogy saját rendelőjükben tudnak eleget tenni a fogászati
alapellátás biztosítása iránti kötelezettségűknek.

Kérdéseinket írásban megküldtük Bélmegyer Község Onkormányzata részére, melyben
kértük, hogy a válaszhoz kerüljön csatolásra a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) által a 2017. január hó
1. napjától 2017. június hó 30. napjáig tartó időszakra kiadott működési engedély.

Bélmegyer Község Jegyzője 2017. február hó 1. napján elektronikus úton megküldte
részünkre a Népegészségügyi Osztály iratát, melyben tudomásul vette a bejelentést. miszerint
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Bélmegyer község lakosainak fogászati ellátása 2017. Június hó 30. napjáig az 5630 Békés,
Vásárszél u. 2. szám alatti rendelőben biztosított.
A fent részletezett kérdéseinkre azonban válasz nem érkezett.

A Közép Békési Centrummal más ügyben való egyeztetés során felmerült, hogy egészségügyi
alapellátás infrastruktúrájának kialakítására kisteleülések részére pályázat volt kiírva, melyen
a megyében lévő több kistelepülés (p1. Méhkerék, Geszt, Kötegyán) eredményesen pályázott,
azonban Bélmegyer község nem élt a lehetőséggel annak érdekében, hogy fogorvosi rendelőt
alakítson Id. Információnk szerint a TOP-os pályázatokban megnyert, de fel nem használt.
körülbelül 100.000,000 Forint összegre Új pályázatok lesznek kiírva, ahol az egészségügyi
alapellátás infrastruktÚrájával kapcsolatos pályázatok kiemelt szerepet fognak betölteni.

Előzőek miatt, tárgyi ügyben szükségesnek láttuk Bélmegyer Község Po]gármesterének és
Bélmegyer Község Jegyzőjének meghívását a Bizottság ülésére.

Kérem a Tisztelt Bizottságot. hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a meghívottak
válaszainak ismeretében a határozati javaslatot megfogalmazni, majd a Képviselő-testület elé
terjeszteni szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Bizottság által megfogalmazott határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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