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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 alapellátásról.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai rninimumfeltételekről 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 tevÖ rendelöhelviséget. amelyben
aaj 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.
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 jellegéböl adódóan a beteg %zikális vizsgálata
nem szükséges;

c) váróhelyiséget;
d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget:
e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok

szerinti tárolását. illetve kezelését.
f) a rendelkezése alatt álló helyiségei - ideértve a folyamatos képi ellenörzésre alkalmas

biztonsági berendezéssel el nem látott és a betegforgalom előtt nyitva álló
valamennyi helyiséget is - személyi biztonsági szempontból történő, napi
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rendszerességű, legalább a napi működés befejezése, illetve az egészségügyi
szolgáltató zárása előtti átvizsgálását.

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 körzetekről szóló 1/20 10. (Ill. 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 I. 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 képviselő testület legutóbb 2018. június I. napjától 2019.
december 3 I. napjáig szólóan járult hozzá ahhoz, hogy Bélmegyer Község lakosságának
átmeneti fogászati ellátása — a fentiek szerint — Békésen történjen meg.

A hozzájárulások lejártát követően újabb kérelem érkezett Bélmegyer Község
OnkonTiányzatától, amelyben Bélmegyer község átmeneti fogorvosi ellátásában továbbra is
kéri Békés Város Onkormányzatának segítségét. Kéri, hogy 2020. január hó I. napjától 2020.
december hó 31. napjáig a lakosság fogászati ellátását Dr. Sándor Judit fogszakorvos továbbra
is az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt található rendelőben végezhesse.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedj en.
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2020. január
hó 1. napjától 2020. december hó 31. napjáig Bélmegyer község lakosságának fogászati
ellátását Dr. Sándor Judit fogszakorvos az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt
található rendelőben végezze, azzal, hogy Bélmegyer Község Onkormányzata 2019.
december hó 31. napjáig igazolja Békés Város Onkormányzata felé, miszerint a
bélmegyeri lakosok ellátására szolgáló rendelési időre - amely nem tartalmazhat átfedést
a jelenlegi rendelést idejével - a működési engedélyt a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya kiadta.

Határidőt intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2019. december 13.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyzo

Pénzügyi ellenjegyzö
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Bélmegyer Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

5643 Bélmegyer, Petőfi út 2.
rel: 66/420-011, fax: 66/420-179.

E-mail: polgarmesterbelmegyer.hu

Úuyirat szám: ..1Ir ...;2019.
Itr Kérelem

Kálmán Tibor Polgármester Úr
Békés Város Önkormányzata
Békés
PetőfÉ u. 2.
5630

Tisztelt Polgármester Úr!

Bélmegyer Község Önkormányzata részéről az alábbi kéréssel fordulok Önhöz a településünk
fogorvosi körzetének helyettesitése tekintetében.
Békés Város Önkormányzata korábbi döntésének értelmében Bélmegyer település lakossági fogorvosi
ellátását átmenetileg Dr. Sándor judit helyettesítő fogorvos biztosítja 2019.12.30-ig, a 5630 Békés
Vásárszél u. 2. szám alatti rendelöjében.
Bélmegyer Község Önkormányzata részéről ezúton kérem, hogy amennyiben lehetséges továbbra is
engedélyezzék a 5630 Békés Vásárszél ti. 2. szám alatti rendelőben a helyettesités meghosszabbítását
2019.12.30-ig. Bélmegyer község fogorvosi rendelője Jelenleg még nem rendelkezik megfelelő
engedélyekkel, a kialakítása folyamatban van. Ennek értelmében csak más helyszínen helyettesitéssel
tudjuk a feladatot ellátni.
A szakhatóság felé mielőbb igazolnunk kell, hogy a helyettesités helye szerinti önkormányzat
továbbra is engedélyezi — más önkormányzat részére - a saját rendelőjében a helyettesi fogorvosi
ellátást. Kérem, hogy amennyiben támogathatónak ítéli a kérésünket, szíveskedjen a helyettesités
tárgyában előzeles szándéknyilatkozatot kiadni részünkre, ezt követően a soron kővetkező ülésen a
képviselő-testület elé terjeszteni kérelmünket és az ügyben képviselő-testületi döntést hozni. A
szakhatóság felé mindkét dokumentumra szükségünk lenne, tekintettel a fogorvosi helyettesités
engedélyezésére és az NEAK (volt QEP) 5nanszirozás folyamatosságának biztosítására.
Kérem, hogy járuljanak hozzá továbbra is a bélmegyeri fogorvosi körzet további helyettesítés címén
történő feladatellátásához a Békés Városi rendelőben.
Tisztelt Polgármester Úr!
A helyettesités tárgyában a segítő közreműködését előre is köszönöm.

Bélmegyer, 2019. december 12.
/ L0 ‘‘t’,
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Ttsztelqt1:

Perecz Sándor--—
Polgármester


