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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 28-án tartandó  
ülésére a fogorvosi ügyeleti alapellátás biztosításához 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal 2020. októberében információ nyújtási kéréssel fordult  
a polgármesterhez, amelyben arról kértek tájékoztatást, hogy településen az önkormányzat 
gondoskodik-e az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Eatv.) 5. § (1) bekezdés c) pontjában előírt fogorvosi ügyeleti alapellátás biztosításáról feladat-
ellátási szerződés, vagy megállapodás útján. 
A Kormányhivatalnak küldött válaszban az tudtuk megírni, hogy az Eatv. szerinti feladat 
ellátásával kapcsolatban Balatonújlak Község Önkormányzata nem rendelkezik aláírt 
szerződéssel, illetve megállapodással. 
Az Eatv. 5. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodik 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 
ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, és 
e) az iskola-egészségügyi  ellátásról. 
 
Az Eatv. 10.§ (1) bekezdése szerint az alapellátáshoz kapcsolódóan - e feladatok rendelési időn 
kívüli ellátására - háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról kell gondoskodni. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 88. § kimondja, hogy 
az alapellátás célját és feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló törvény határozza meg. 
 
Az Eütv. 93. § (1) bekezdése szerint az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező 
sürgősségi esetekben a 88-92. §-ok szerinti egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének 
lehetőségét biztosítja. 
 
Az Eütv. 93. § (2) bekezdése alapján az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi 
munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti 
munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali 
sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi  
beutalása, valamint a külön jogszabályokban  meghatározott eljárásokban való részvétel. 
 
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  
4. § d) pontja értelmében - e törvény alkalmazásában - ügyeleti feladatellátás: az Eütv. 93. §-ában 
meghatározott ügyeleti ellátás keretében végzett tényleges egészségügyi tevékenység, valamint a 
tényleges egészségügyi tevékenység végzése nélküli rendelkezésre állás az egészségügyi szolgáltató 
által meghatározott helyen és időben. 
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 
(V.11.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM rend.) 6. § (4) bekezdése alapján a fogorvosi 



ügyeleti ellátás megszervezése heti pihenő és munkaszüneti napokon legalább 6 órás rendelési 
időben a fővárosban, illetve megyei jogú városokban  kötelező. 
 
Az ESzCsM rend. 17. § (1) bekezdése - amely a sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn 
kívüli ellátására ügyelet vagy készenlét megszervezését írja elő - a 6. § (4) bekezdésre visszautalva 
írja elő a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítását. 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ részéről dr. Müller Cecília Országos Tisztifőorvos Asszony 
álláspontja, amely szerint „az ellátásról történő gondoskodás természetesen nem jelenti azt, hogy 
minden települési önkormányzat köteles lenne maga gondoskodni a feladat ellátásáról, e 
kötelezettségének (társulási) megállapodás útján is eleget tehet.”  
Véleménye szerint a részletszabályokat meghatározó ESzCsM rendelet összhangban van az Eatv. 
rendelkezéseivel, tekintettel arra, hogy az ESzCsM rendelet a fővárost, a megyeszékhelyet, 
valamint a megyei jogú várost, mint helyszínt nevesíti a legalább a heti pihenőnapokon és 
munkaszüneti napokon - legalább 6 órás rendelési időben - kötelezően működtetendő fogorvosi 
ügyelet vonatkozásában, ez azonban nem mentesíti a többi települési önkormányzatot az Eatv.-ben 
meghatározott kötelező feladatának teljesítése alól, akár saját szolgáltató működtetésével, akár 
(társulási) megállapodás útján.  
Mindezek alapján tehát a fogorvosi szolgáltatók napi munkarendje szerinti munkaidő befejezésének 
időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a sürgősségi fogorvosi 
feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti ellátást kell biztosítani. 
 
Az ügyeleti ellátás biztosítása az alábbiak szerint lehetséges: tényleges fogorvosi tevékenység 
végzésével, tényleges fogorvosi tevékenység végzése nélküli rendelkezésre állással. 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal 2021. június 9-én érkezett felhívásában kérte, hogy 2021. 
augusztus 31-i határidőig, a fogorvosi ügyeleti alapellátás biztosítása módjáról tájékoztassuk a 
kormányhivatalt. 
A feladatellátásra két megoldás kínálkozik: 
A már jelenleg is működő fogorvosi ügyeleti alapellátáshoz való csatlakozás útján: 

• Az első a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő feladatellátási 
megállapodás, az általuk működtetett hétvégi és ünnepnapi fogorvosi ügyeleti alapellátáshoz 
csatlakozás érdekében.  
Kaposváron az Ezredév utca 13. szám alatt működik a fogászati ügyelet. 
A rendelési idő: szombat, vasárnap és ünnepnap: 8.00-14.00 között van. 
Csatlakozás esetén fizetendő hozzájárulás mértéke: 
2021. évben: 62 Ft/fő/év, azaz 62 Ft x 450 fő / év = 27.900 Ft. 
 

• A másik megoldás az Allfordent Kft. által működtetett fogászati ügyelet. 
Keszthelyen a Kossuth L. utca 7-9. szám alatt működik a fogászati ügyelet. 
A rendelési idő: szombat, vasárnap és ünnepnap: 9.00-13.00 között van, sürgős  
esetben telefonos bejelentkezés alapján 17.00 óráig. 
Csatlakozás esetén fizetendő hozzájárulás mértéke: 
2021. évben: 6 Ft/fő/hó, azaz 72 Ft x 450 fő / év = 32.400 Ft. 

Mindkét esetben sürgősségi fogászati ellátást biztosítanak. 

A két ellátás között 2021. évre 4.500 Ft a különbség, de a lakosság szempontjából a távolság 
a keszthelyi vállalkozás mellett szól. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést a fogorvosi ügyeleti alapellátás 
biztosításáról.  
Balatonújlak, 2021. június 18. 

Vimmer István 
polgármester 
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