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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2019. június 29. napján a 3. számú fogorvosi körzet (Dr. Bogdán Gusztáv) haláleset miatt 

megüresedett.  

Jelenleg a körzet tartósan helyettesítettnek minősül.  

Alapellátás lévén az Önkormányzatnak kötelező ellátni a feladatot. A helyettesítést a jelenlegi két 

fogorvos, Dr. Halász András és Dr. Mikóné Dr. Katona Zsuzsanna egyenlő arányban vállalta.  

 

A Képviselő- testület a 125/2020.(IX.24.)Kt. sz. határozatával döntött a körzet felosztásáról: 
„Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény rendelkezéseinek megtartásával, a jelenleg feladatellátási megállapodással rendelkező két 

fogorvos véleményének szem előtt tartásával a megüresedett 3.sz. fogorvosi körzet ellátási területét 

felosztja az 1. és 2. számú fogorvosi körzet között, úgy, hogy mindkét körzet egyenlő ellátotti létszámmal 

rendelkezzen.” 

 

A Képviselő- testület fenti döntésének elkészítésre került az üres körzet felosztása a két fogorvos 

között. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Továbbiakban Eatv.) 6. § 

(2) rendelkezéseinek megfelelő véleményeztetések megtörténtek. 

A körzet felosztása véleményeztetés céljából megküldésre került Dr. Halász András és Dr. 

Mikóné Dr. Katona Zsuzsanna fogorvosokkal és az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, 

véleményük az anyaghoz mellékelve. 

 

Az Eatv. 6. § (1) bekezdésére figyelemmel szükséges rendeletben megállapítani és kialakítani az 

egészségügyi alapellátások körzeteit, azaz a fogorvosi körzeteket is.  

 

Az Eatv. 6. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján több településre is kiterjedő ellátás esetén a 

körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák 

meg, mivel Kéleshalom csatolt község az egészségügyi alapellátások mindegyike tekintetében. A 

megállapodás az anyaghoz mellékelve.  

 

Szükséges a fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása, megállapodások az anyaghoz 

mellékelve. 

 

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság és a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az 

ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 

Határozati javaslatok 

 

 

I. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Dr. Mikóné Dr. Katona Zsuzsanna fogorvos 

feladat-ellátási szerződés módosítását a melléklet szerint. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről a fogorvost értesítse, és a szerződést írja alá. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

II.  

Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Dr. 

Halász András fogorvos feladat-ellátási szerződés 

módosítását a melléklet szerint. 



 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről a fogorvost értesítse, és a szerződést írja alá. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

III.  

Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja 

Kéleshalom Községi Önkormányzattal a melléklet szerinti 

feladat-ellátási megállapodást. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szerződést 

aláírására. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

 

Jánoshalma, 2021. június 18. 

 

 

 

 


