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20. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 21-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Az egészségbiztosításból támogatott szájsebészet ellátási területe módosításának 

kezdeményezése az ellátás helyben való biztosítása érdekében 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A fogorvosi ellátásban is különbség van az alap- és a szakellátás között. Az alapellátás 

a fogorvosi körzeteket jelenti, a járóbeteg szakellátás pedig a szájsebészetet, 

parodontológiát és a fogszabályozást. 

 

A szájsebészeti fogászati szakellátás tekintetében Dombóvár területi ellátási 

kötelezettség szempontjából a szekszárdi egészségügyi szolgáltatóhoz (a megyei 

kórházhoz) tartozik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által 

finanszírozott beavatkozások tekintetében. 

 

A dombóvári III. számú fogorvosi körzetben praktizáló Dr. Meiszter Péter, dento-

alveoláris sebészet szakképesítéssel rendelkező fogorvos megkereste az 

önkormányzatot, miszerint szívesen fogadná az egészségbiztosításból térített, 

szájsebészeti (fogak, foggyökerek eltávolítása, fogak megtartó kezelésének sebészi 

módszerei, visszamaradt fogak sebészi ellátása, állcsontok gyulladásos elváltozásai és 

cisztái, stb.) beavatkozást igénylőket, mivel ők állami támogatással megvalósuló 

műtéteket, kezeléseket jelenleg nem tudnak igénybe venni városunkban.  

 

Az ellátás jobb elérhetősége érdekében Dr. Meszter Péter a rendelőjében tudja 

biztosítani a szakrendelés megkezdéséhez szükséges személyi- és tárgyi 

minimumfeltételeket. 

 

Az ellátási területek megállapítását törvényi szinten az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény szabályozza. A településenként 

meghatározott ellátási területet az egészségügyi államigazgatási szerv (Nemzeti 

Egészségügyi Központ) kérelemre módosíthatja, kérelmet nyújthat be a települési 

önkormányzat is. Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségbiztosító 

véleményének és a törvényi feltételek figyelembevételével hozza meg döntését. 

 

A fentiek alapján javaslom a kérelem benyújtását. 

 

Határozati javaslat 

az egészségbiztosításból támogatott szájsebészeti járóbeteg szakellátás ellátási 

területe módosításának kezdeményezéséről az ellátás Dombóváron való 

biztosítása érdekében 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

Dombóvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 

2006. évi CXXXII. törvény 5/B. § (2) bekezdése alapján ellátási érdekből 

kezdeményezi, hogy a Dombóváron élő, egészségbiztosítás által finanszírozott 
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szájsebészeti (dento-alveoláris) járóbeteg szakellátást igénylő fogbetegséggel 

rendelkezők ellátását dombóvári fogorvos, dr. Meiszter Péter (Dr. Meiszter Dental 

Korlátolt Felelősségű Társaság) végezze. 

 

A Dombóvárra kiterjedő jelenlegi ellátási terület módosításával kapcsolatos kérelmet 

Dombóvár Város Polgármestere nyújtja be az illetékes egészségügyi államigazgatási 

szervhez. 

 

Határidő: 2020. június 15. – a kérelem beküldésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

     

                   Pintér Szilárd 

          polgármester 


