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ELŐTERJESZTÉS 
 

Fogorvosi ügyelet létrehozásával összefüggő kérdésekről 
 
 
 
A Baumann Dental és Marketing Kft 2014. augusztus 25. napján azzal a kéréssel 
kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Biatorbágy, Szabadság út 8. szám alatti 
rendelőben hétvégi fogászati ügyelet kialakítását tervezi.  A fogorvosi ügyelet 
ellátásában Biatorbágyon kívül, Etyek, Herceghalom és Páty község lakosainak 
ellátását biztosítaná, aminek a megvalósítása a nevezett településekkel kötendő 
társulási megállapodás formájában történhet.  
 
A feladat ellátására új önkéntes társulás létrehozását kezdeményezem az alábbi 
települések részvételével: 
 

- Etyek 
- Herceghalom 
- Páty 
- Biatorbágy 

 
 
A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( 
továbbiakban: Mötv) 87.§-a a lapján „ a helyi önkormányzatok képviselő-testületei 
megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladata- és hatáskör, 
valamint a polgármester és jegyző államigazgatási feladat-és hatáskörének 
hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoz 
létre.”  
A települések az új társulás keretén belül látnák el a hétvégei fogorvosi ügyeletet. Az 
egészségügyi ellátás folyamatos működésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 
47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet 17.§(1) bekezdésében foglaltak szerint a 
sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot 
vagy készenlétet kell szervezni a 6.§(4) bekezdése szerint.  
 
A rendelet 6.§ (4) bekezdése alapján fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése a 
fővárosban, a megyeszékhelyen, valamint a megyei jogú városban legalább a heti 
pihenőnapokon és munkaszüneti napokon – legalább 6 órás rendelési időben – 
kötelező. 
 
E rendelkezés alapján a feladat ellátása nem kötelező az önkormányzatokra 
nézve.  
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3) Kormányrendelet 23.§ 
(1) bekezdése alapján a fogászati alapellátásban a fogorvosi szolgálat a területi 
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kötelezettség szerint a szolgálathoz tartozó – és a szerződésben megállapított – a 
lakosok számától függően a korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján 
havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos 
pontszám értéke 44,2 Ft/hó. A (3) bekezdésben foglaltak szerint a fogászati ügyelet 
alapdíja d) kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint 
ünnepnapokon az a)-c) pontban foglalt folyamatos elérhetőséggel és az előírt 
helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyeleti ellátás esetében az a)-c) pont 
szerinti összeg 50%-a.  
 
 
Biatorbágy lakosságszáma: 12723 fő 
Etyek: 4287 fő 
Herceghalom: 2234 fő 
Páty: 7013 fő 
összesen: 26257 fő 
 
Ami azt jelenti, hogy 50 000 fő alatti lakosságszám esetében folyamatos elérhetőség 
biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással 399 000 Ft/hó 50%-ának 
megfelelő összeg.  
 

A Baumann Dental és Marketing Kft a működéséhez szükséges 
önkormányzati támogatásként településenként 50.000.-Ft/hó hozzájárulást 
jelölt meg.   

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 14. § (1) bekezdése szerint a 
szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a 
teljes díjat: 

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a 
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; 

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött 
szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 

 
 
A kérelmező által megjelölt összeg - 9.600.000.- forint – már közbeszerzési eljárás 
lefolytatását indokolja.  
 
Az érintett önkormányzatok közül a szolgáltatás igénybevétele módja és feltételei, 
valamint a megállapodás részletes megismerése mellett Páty község igénybe 
kívánja venni a fogászati ügyeletet. Herceghalom kéri a fogorvosi ügyelet 
kialakításának költségszámításánál, hogy vegyük figyelembe településüket is, 
azonban végleges szándéknyilatkozatot csak a Képviselő-testület 2014. december 2-
i ülésén tudja megadni. Etyek szándéknyilatkozatát a 2014. november 19-i testületi 
ülését követően küldi meg számunkra.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot,hogy foglaljon állást a kérdésben. 
 
Biatorbágy, 2014. november 12. 
      

            Tarjáni István s.k.  
      polgármester 

Melléklet: Baumann Dental és Marketing Kft kérelme 
Összeállította: Lengyel Anita referens 
Felelős: Dr. Révész Zoltán aljegyző, Szervezési Osztály vezetője 
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                                                 Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2014.(XI.27.) határozata 

Fogorvosi ügyelet létrehozásával összefüggő kérdésekről 
 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Baumann Dental és Marketing 
Kft által benyújtott hétvégei fogorvosi ügyelet létrehozásáról szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület támogatja a hétvégii fogorvosi ügyelet létrehozásáról szóló 
előterjesztést és felhatalmazza a polgármestert a Páty, Etyek, Herceghalom, 
Biatorbágy települések önkormányzataival való egyeztető tárgyalások lefolytatására. 
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