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Üsz.: 22-97/2014.     Tárgy: Fogorvosi alapellátás  
       Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet 
        (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
        1 pld. megállapodás tervezet 
        3 pld. határozat 
        2 pld. rendelet  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk a fogorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó együttműködés 
szabályozására Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Ferencszállás Község 
Önkormányzatával, Klárafalva Község Önkormányzatával, valamint Kübekháza Község 
Önkormányzatával 2007. november 29. napján. 
 
Fentiek alapján Szerződő Önkormányzatok megállapodtak abban, hogy az Önkormányzatok 
egészségügyi alapellátása körébe tartozó fogorvosi alapellátást 2008. január 1. napjával 
Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva és Kübekháza településekre kiterjedően, egymással 
együttműködve látják el.  
 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátás körzeteiről 
szóló – 2008. január 1. napjától hatályos - 28/2007.(XI. 28.) KKÖT rendeletében határozta 
meg a fogorvosi alapellátás körzeteit az alábbiak szerint: 
az I. számú - Kiszombor fogorvosi rendelő 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2. székhelyű, 
(telephelye: Kübekháza fogorvosi rendelő 6755 Kübekháza, Fő u. 32.). fogorvosi körzethez: 
a) Kiszombor településrész (Munkás, Kiss M., Kör, Deák F., Petőfi, Rákóczi, Börcsök A., 
Dózsa Gy., Délvidéki, Tó, Hunyadi, Zöldfa, Új, Óbébai, Kiss, Csatorna, Porgányi, Kürt, 
Ladányi, Nagybokori, Torontáli, Szabadság, Viola, Árpád utcák, Csipkési tanyák, Metesz G. 
tanyák, Óbébai t.); 
b) Ferencszállás településrész (Iskola, Petőfi, Újtelep utcák, Szegedi utca 1-64.); 
c) Klárafalva településrész (Felszabadulás, Petőfi, Vasút utcák); 
d) Kübekháza település 
teljes lakossága tartozik.  
A II. számú - Kiszombor fogorvosi rendelő 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2. székhelyű 
fogorvosi körzethez: 
a) Kiszombor településrész (Achim A., Mérnök, Pollner K., Szegedi, Dédényszegi, Mező, 
József A., Nagyszentmiklós, Ökrös J., Kossuth., Móricz Zs., Rozmaring, Kisgazda, Régi 
Makói, Vasút, Jókai, Nagyatádi, Kölcsey, Zrínyi, Széchenyi, Tisza, Tiborc, Károlyi, Szántó 
K. Táncsics M., Arany J., Makói, Szőlő, Ady E. utcák, Szent István tér, Prücskösi tér, 
Pincedombi tanyák, Sándormajori t.); 
b) Ferencszállás településrész (Szegedi utca 65-198.); 
c) Klárafalva településrész (Kossuth, Rákóczi, Dózsa Gy. utcák, Temető sor); 
teljes lakossága tartozik. 
A Kiszombor II. számú fogorvosi körzetben Dr. Szőnyi Magdolna fogszakorvos 2013. július 
1. napjától nem lát el fogorvosi tevékenységet, közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. 



Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 121/2013.(V. 28.) KNÖT 
határozatában felkérte Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István fogszakorvost arra, hogy 2013. július 
1. napjától a fogorvosi alapellátással kapcsolatos feladatokat a 06 0066044 szolgálati 
kódszámú körzetben (Kiszombor II. számú fogorvosi körzet) tartós helyettesítés jogcímén 
ellássa heti 11 órában.  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Dentallium Orvosi Bt-vel (6900 Makó, Széchenyi 
tér 9-11. képviseli: Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István) megbízási szerződést kötött a Kiszombor 
II. számú vegyes, gyermek és felnőtt korú lakosságot ellátó fogorvosi körzetben fogorvosi 
ellátás biztosítására. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé a fogorvosi szolgálat 
helyettesítésére vonatkozó bejelentés megtörtént. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014.(I. 28.) KNÖT 
határozatában célként tűzte ki, hogy Kiszombor nagyközségben a fogorvosi alapellátás 
biztosítása a jövőben egy egységes körzetben történjen, amely ellátási területe kiterjedne 
Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva települések teljes lakosságára. 
 
A Képviselő-testület a fogorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó együttműködés 
szabályozására létrejött megállapodás megszüntetése tárgyú 130/2014.(VI. 24.) KNÖT. 
határozatával akként határozott, hogy a Kiszombor Község Önkormányzata, Ferencszállás 
Község Önkormányzata, Klárafalva Község Önkormányzata és Kübekháza Község 
Önkormányzata (a továbbiakban: Szerződő Önkormányzatok) között a fogorvosi alapellátás 
biztosítására vonatkozó együttműködésük szabályozására 2007. november 29. napján, 2008. 
január 1-jei hatállyal létrejött megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) meg kívánja 
szüntetni: elsősorban közös megegyezéssel, 2014. szeptember 30. napjával. 
 
Fentiek érdekében kezdeményeztük a Megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését, és megkerestük Szerződő Önkormányzatokat a Megállapodás – fenti nappal - 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó döntésük meghozatala érdekében. 
 

Szerződő Önkormányzatok képviselő-testületei kinyilvánították, hogy a Megállapodás közös 
megyegyezéssel, 2014. szeptember 30. napjával megszüntetésre kerüljön. 
 
Az egységes körzetben történő fogorvosi alapellátás biztosítására vonatkozóan azonban egy új 
Megállapodás megkötése szükséges, amely Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, 
Ferencszállás Község Önkormányzata és Klárafalva Község Önkormányzata között jön létre 
2014. október 1. napjával. 
 
Tekintettel arra, hogy a fogorvosi alapellátás körzeteiről rendeletet szükséges alkotni, ezért 
indokolt a tárgykört érintően egy új rendelet megalkotása a jelenleg hatályos rendelet hatályon 
kívül helyezése mellett. Ezen tárgyú rendeleteiket Ferencszállás Községi Önkormányzat és 
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 2014. október 1-jei 
hatályba lépéssel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az új 
Megállapodás megkötése tárgyában döntését meghozni, valamint a fogorvosi alapellátás 
körzeteiről új rendeletét - 2014. október 1-jei hatályba lépéssel - megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
      Tisztelettel: 
 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



Tárgy: Fogorvosi alapellátás  
 
__/2014.(______) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi 
alapellátás tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014.(I. 28.) KNÖT 
határozatában célként tűzte ki, hogy Kiszombor nagyközségben a fogorvosi alapellátás 
biztosítása a jövőben egy egységes körzetben történjen, amely ellátási területe kiterjed 
Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva települések teljes lakosságára. 
 
2. A Képviselő-testület fenti döntésére és 130/2014.(VI. 24.) KNÖT. határozatára, valamint 
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014. (VII. 25.) 
Önkormányzati határozatára és Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2014. (VII. 24.) Önkormányzati határozatára tekintettel akként határoz, hogy Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata Ferencszállás Község Önkormányzatával és Klárafalva Község 
Önkormányzatával (a továbbiakban: Szerződő Önkormányzatok) az egységes fogorvosi 
körzetben történő fogorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó együttműködésük 
szabályozására Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt, amely 2014. október 1. 
napjától hatályos. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert a - jelen határozat mellékletének megfelelő tartalmú - Megállapodás 
megkötésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a Megállapodás Szerződő 
Önkormányzatokkal történő aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- Jani János Ferencszállás polgármestere 
- Fekete József Klárafalva polgármestere 
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző 
- Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István fogszakorvos 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

__/2014. (____) önkormányzati rendelete 
a fogorvosi alapellátás körzetéről 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ferencszállás 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Klárafalva Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének egyetértésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi 
alapellátási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
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. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba. 
 

3. § 
 
Hatályát veszti Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének a fogorvosi 
alapellátás körzeteiről szóló 28/2007.(XI. 28.) KKÖT rendelete. 
 
 

Szegvári Ernőné sk.       Dr.  Kárpáti Tibor sk. 
  polgármester                jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja:  
 

 Dr.  Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a fogorvosi alapellátás körzetéről szóló 

__/2014. (____) önkormányzati rendelethez 
 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: az új, egységes körzetben az ellátottak száma csökken. 
 
Gazdasági hatás: nincs. 
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § (1) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról. A (2) bekezdés szerint a települési 
önkormányzat képviselő-testülete – a kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott 
szempontokat figyelembe véve – megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások 
körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési 
önkormányzatok egyetértésben állapítják meg. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző   
 
 
 



INDOKOLÁS 
a fogorvosi alapellátás körzetéről szóló 

___/2014.(___) önkormányzati rendelethez 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ferencszállás Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete és Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
akként határozott, hogy a fogorvosi alapellátás biztosítása a jövőben egy egységes körzetben 
történjen, amely ellátási területe kiterjed Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva települések 
teljes lakosságára és közigazgatási területére. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi 
alapellátásról. A (2) bekezdés szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete – a 
kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – 
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is 
kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok 
egyetértésben állapítják meg. 
 
Tekintettel arra, hogy a fogorvosi alapellátás körzeteiről (körzetéről) rendeletet szükséges 
alkotni, ezért indokolt a tárgykört érintően egy új rendelet megalkotása a jelenleg hatályos 
rendelet hatályon kívül helyezése mellett. Ezen tárgyú rendeleteiket Ferencszállás Községi 
Önkormányzat és Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 2014. 
október 1-jei hatályba lépéssel. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző  
 



TERVEZET! 
MEGÁLLAPODÁS 

egységes fogorvosi körzetben történő fogorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó 
együttműködés szabályozására 

 

amely létrejött  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6755 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) 
képviseletében Szegvári Ernőné polgármester,  
Ferencszállás Község Önkormányzata (6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.) képviseletében 
Jani János polgármester és  
Klárafalva Község Önkormányzata (6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.) képviseletében 
Fekete József polgármester  

között (a továbbiakban együtt: Szerződő Önkormányzatok), 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) – (2) bekezdése szerinti - a helyi 
önkormányzatok egészségügyi alapellátásainak körébe tartozó –  
fogorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó együttműködésük szabályozására az 
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján: 
 

Preambulum 
 

Szerződő Önkormányzatok célként tűzték ki, hogy a fogorvosi alapellátás biztosítása egy 
egységes körzetben történjen, amely ellátási területe kiterjed Kiszombor, Ferencszállás és 
Klárafalva települések teljes lakosságára és közigazgatási területére. 
 

Szerződő Önkormányzatok a Megállapodást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
152. § (1)-(2) bekezdése és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) 
bekezdése alapján - azon közös szándéktól vezérelve, hogy kölcsönös előnyökön alapuló, a 
települések egyenjogúságát tiszteletben tartó együttműködést valósítsanak meg – a három 
településre kiterjedő fogorvosi alapellátás biztosítása, körzetének megállapítása és kialakítása 
céljából kötik. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ___/2014. (_____) KNÖT 
határozatával, Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2014. (VII. 25.) 
Önkormányzati határozatával, Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
30/2014. (VII. 24.) Önkormányzati határozatával döntött arról, hogy Szerződő 
Önkormányzatok az egységes fogorvosi körzetben történő fogorvosi alapellátás biztosítására 
vonatkozó együttműködésük szabályozására Megállapodást kötnek, amely 2014. október 1. 
napjától hatályos. 
 
Szerződő Önkormányzatok kinyilatkoztatják azon szándékukat, hogy az egészségügyi 
alapellátás körébe tartozó fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében tartósan 
együttműködnek, amelynek alapelveit, Szerződő Önkormányzatok együttműködés idejére 
fennálló jogait és kötelezettségeit a Megállapodásban kívánják szabályozni. 
 

Fogorvosi alapellátás körzetének meghatározása 
 
1. Szerződő Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az önkormányzatok egészségügyi 
alapellátása körébe tartozó fogorvosi alapellátást 2014. október 1. napjával Kiszombor, 
Ferencszállás és Klárafalva településekre kiterjedően, egymással együttműködve látják el.  
 
2. Szerződő Önkormányzatok az alábbi körzetet alakítják ki közigazgatási területükön: 
székhely: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2. Az egységes körzet ellátási területe kiterjed 
Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva települések teljes lakosságára és közigazgatási 
területére. 
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3. Szerződő Önkormányzatok rögzítik, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
152. § (1)-(2) bekezdése és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) 
bekezdése alapján a fogorvosi körzeteket önkormányzati rendelet határozza meg, mely 
tárgyban Szerződő Önkormányzatok képviselő-testületei önkormányzati rendeletet alkottak 
2014. október 1-jei hatályba lépéssel. 
 

A feladatellátás biztosítása 
 
4. Szerződő Önkormányzatok a fogorvosi alapellátás biztosításával összefüggő feladatok 
ellátásával 2014. október 1. napjától kezdődően, határozatlan időre Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatát bízzák meg, amely a megbízást elfogadja és vállalja, hogy a feladatellátást 
biztosítja a székhelyen lévő saját tulajdonú rendelőjében, valamint a jelen Megállapodásban 
meghatározott fogorvosi alapellátás körzetéről, illetve annak székhelyéről értesíti a működési 
engedély kiadására jogosult illetékes Népegészségügyi Intézetet. 
 
5. Szerződő Önkormányzatok megállapítják, hogy a körzetben a fogorvosi feladatok ellátása 
egészségügyi vállalkozás keretében történik. 
 
6. Szerződő Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a fogorvosi körzet tekintetében a 
vállalkozó fogorvossal a feladatellátási szerződést Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
köti meg. A feladatellátási szerződés megkötése, illetve annak esetleges felmondása esetén 
Ferencszállás Község Önkormányzatát és Klárafalva Község Önkormányzatát véleményezési 
jog illeti meg.  
 
7. Szerződő Önkormányzatok képviselő-testületének bármelyike véleményt nyilváníthat vagy 
javaslatot tehet a fogorvosi alapellátás biztosításával összefüggésben felmerülő bármely 
kérdésben. 
 
8. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a székhelytelepülésen a fogorvosi feladatok 
ellátásához szükséges körzet – önkormányzati tulajdonban lévő - rendelőjét (6775 Kiszombor, 
Szegedi u. 2.) a feladatok ellátásához biztosítja. 
A rendelőt a fogorvosi körzet ellátását egészségügyi vállalkozás keretében végző fogorvos a 
feladat ellátására kötött feladatellátási szerződés megszűnéséig, rendelésének ideje alatt 
térítésmentesen használhatja.  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, 
külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket a feladatellátás céljából 
külön térítés nélkül biztosítja. 
A feladat ellátásához – a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint - 
szükséges tárgyi eszközök (felszerelési tárgyak, műszerek stb.) beszerzésével és cseréjével 
kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a rendelő közüzemi díjaival összefüggő költségek 
viselésének rendjét a székhelytelepülésen lévő rendelő tekintetében a jelen Megállapodás 5. 
pontjában hivatkozott feladatellátási szerződés tartalmazza. 
 

Vegyes rendelkezések 
 
9. Szerződő Önkormányzatok rögzítik, hogy jelen Megállapodást a naptári év utolsó napjával 
lehet felmondani. A felmondásról szóló döntést az érintett Önkormányzat Képviselő-testülete 
legalább három hónappal korábban köteles meghozni és Szerződő Önkormányzatokkal 
közölni. 
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10. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
A jelen Megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, és az abban foglaltakat, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. 
 
 
Kiszombor, 2014. augusztus ___ 
 
 

 
………………………………… 

polgármester 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

 
 
 

………………………………   …………………………………. 
polgármester      polgármester 

   Ferencszállás Község Önkormányzata         Klárafalva Község Önkormányzata 
 
 











 


