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Elfogadáshoz minősített többség szükséges.

Az előterjesztésben megvizsgálásra kerültek a következő szempontok:
Hatékonyság
Gazdaságosság
Eredményesség
Fenntarthatóság

igen
igen
igen
igen

Honlapon nyilvánosságra hozható:
 Igen
 Nem
 Részben, mégpedig:

nem
nem
nem
nem

INDOKOLÁS
A törvényességi felügyeleti osztályról jelzés érkezett, hogy a fogorvosi ügyelet nem szerepel
a rendeletünkben.
Ezért annak kiegészítése szükséges.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti osztályról azonban abban
nem tud segítséget adni, hogyan kellene és milyen formában szerepeltetni.
A jelenlegi jogi szabályozásban megoldást nem találtam, hogy városunk hogyan láthatná el a
feladatot, ugyanis
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontja értelmében
valóban köteles Önkormányzatunk a fogorvosi ügyeletről gondoskodni „települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásról,”
azonban,
az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet
„6. § (4) 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.
17. § (1) A sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti
szolgálatot vagy készenlétet kell szervezni a 6. § (4) bekezdése szerint.
(2) A fogászati ügyelet és készenlét rendjét a fogászati alap, illetve szakellátást végző
egészségügyi szolgáltatók váróhelyiségeiben ki kell függeszteni.”
Kecskemét eü. alapellátási rendeletében nincs az egész megyére kiterjedő ellátási lehetőség,
Ők csak Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiterjedően biztosítják a
fogászati ügyeleti ellátást.
A Járási Népegészségügyi Szolgálat álláspontja is az, hogy nem kötelező Jánoshalma
Városban a fogorvosi ügyeleti ellátást biztosítani, így a rendeletben szabályozni sem,
azonban a Törvényességi felügyelő továbbra is erősíti, hogy a megyeszékhely csak szervezi a
fogorvosi ügyeleti ellátást és attól Jánoshalma Önkormányzatának kötelező feladata az
ellátás biztosítása.
Levélben segítségkéréssel fordultam a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézethez, a válasz még
nem érkezett meg.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
a módosításokat tartalmazó rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Tisztelt Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Jánoshalma, 2016. november 17.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Kiss György sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság levezető elnöke

Jánoshalma Városi Önkormányzat
../2016.(XI….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
16/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§
Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének a az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 16/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet(Továbbiakban: Rendelet) 7. § az
alábbiak szerint módosítja:
(1)
Az önkormányzat Jánoshalma Város teljes közigazgatási területére vonatkozóan, az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Borota, Kéleshalom önkormányzatokkal
együttműködve biztosítja.
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet székhelye és központja Jánoshalma.

2.§
(1) Ez a rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2016. november 24.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Jánoshalma, 2016. november
dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző

