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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2014. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendeletével, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendeletével, Ferencszállás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 11/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendeletével döntött arról, hogy a 
fogorvosi alapellátás vonatkozásában Kiszombor nagyközség, valamint Ferencszállás és 
Klárafalva községek közigazgatási területei alkotnak egy – 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2. 
szám alatti székhelyű – fogorvosi körzetet. Ezen rendeletek egységesen 2014. október 1. 
napján lépnek hatályba. 
 
A fentiekre tekintettel kértük az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi 
Hivatala Ártámogatási és Finanszírozási Osztálytól a Kiszombor II. számú fogorvosi körzet 
(szervezeti egység azonosító: 060096044) finanszírozásának 2014. szeptember 30. napjával 
történő lezárását. 
 
A fogorvosi alapellátás teljesítménydíjának finanszírozása két hónap eltéréssel kerül 
kifizetésre. 
 
Az OEP tájékoztatása alapján a finanszírozást 2014. szeptember 30. napjával lezárják, ezt 
követően finanszírozás nem kerül átutalásra a II. számú fogorvosi körzetre, mivel a 
teljesítmény-finanszírozás indulásakor 3 hónap megelőlegezésre került, ugyanis az akkori 
szabályoknak megfelelően a teljesítménydíjas finanszírozás 3 hónap eltéréssel került 
kifizetésre.  
 
Fentiekre tekintettel Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István vállalkozó fogszakorvos részére az 
augusztus és szeptember havi teljesítménydíjat az OEP már nem utalja át. 
 
2013. július-augusztus hónapokban teljesítménydíj nem került kifizetésre a vállalkozó 
fogorvos részére, mivel azt a II. körzetet előzőleg ellátó fogorvos teljesítménye alapján kapta 
meg az Önkormányzat. 
 



A fenti tény (3 hónap megelőlegezés) 2014. szeptemberében derült ki, ezért 2 hónap 
teljesítmény-finanszírozás összegét, azaz 250.000,- Ft-ot a vállalkozó fogorvos felé meg kell 
téríteni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen fenti összeget a tartalékkeret terhére 
biztosítani. 
 
 
Kiszombor, 2014. szeptember 25. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester
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__/2014.(______) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a II. számú 
fogorvosi körzet finanszírozásának lezárása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú fogorvosi körzet 
finanszírozásának lezárására és a teljesítmény-finanszírozás megelőlegezésére tekintettel 
akként határoz, hogy a 2 hónap teljesítmény-finanszírozás összegét, azaz 250.000,- Ft-ot Dr. 
Gyergyóújfalvi-Lázár István, a Kiszombor-Ferencszállás-Klárafalva települések egységes 
fogorvosi körzetét ellátó vállalkozó fogorvos felé megtéríti. 
 
A Képviselő-testület a fenti összeget az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 
tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 
- Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István fogszakorvos 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


