
Kiszombor Nagyközség Alpolgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel.: 62/525-090 
E-mail: ph@kiszombor.hu 

_________________________________________________________________________________ 

Üsz.: 122-60/2020.    Tárgy: Tájékoztatás fogorvosi ügyeleti ellátásban  
történő részvételről 

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                 Képviselő-testülete 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2020. januárjában kaptunk megkeresést a Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának elnökétől a fogorvosi ügyeletben való részvételi lehetőségről mellyel kapcsolatban 
egyeztettünk dr. Gyergyóújfalvi-Lázár Istvánnal, a Kiszombort ellátó fogorvossal, aki egyben 
megyei szakfelügyeletet ellátó főorvos is arról, hogy szükséges-e Makón a fogorvosi 
ügyeletben részt vennünk. 
 
Dr. Gyergyóújfalvi Lázár István fogorvos tájékoztatása szerint az ügyeleti ellátást Kiszombor 
esetében az OEP finanszírozás keretében a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi 
Kar Szájsebészeti Osztályán biztosítja hétvégenként és minden hétköznapra eső munkaszüneti 
napon 07.00 órától 12.00 óráig, ahol az esetleges súlyos eset felmerülése során a beteg a 
beutalási rendszernek megfelelő ellátásban tud részesülni az Arc-, Állcsont és Szájsebészeti 
Klinika, illetve Sürgősségi Ellátó Centrum Szeged által. Így megfelelő módon jelen van a 
betegek egészségügyi, illetve ezen belül a fogászati ellátásának biztonsága. 
 
Az ellátás Makón kettő órában történne az ügyeleti ellátáshoz csatlakozó településeinek lakosai 
számára. A makói ügyeleti ellátás nem OEP finanszírozott, az ellátás magánfogorvos által 
történne, melyben a beavatkozások díját a csatlakozó önkormányzatok biztosítanák átalány 
formájában, ami Kiszombor esetében 495.000,- Ft-ot jelent abban az esetben, ha belép ebbe az 
ügyeleti ellátásba. Amennyiben minden érintett település belép, a rendelési idő akkor sem 
változik, ezáltal csak a székhely település terhei csökkennének.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2020. (II. 25.) KNÖT 
határozatával a fentiekre vonatkozó előterjesztés megtárgyalását a következő ülésére napolta el 
és felkérte az alpolgármestert, hogy az ügyeleti fogorvosi ellátásban részt vevő kiszombori 
lakosok számára vonatkozó statisztikai adatokat szerezze be, és az előterjesztést azt követően 
terjessze be a képviselő-testület ülésére. 
 
A fentiek alapján tájékoztatást kértünk a Fogászati és Szájsebészeti Klinika vezetőjétől és a 
makói kistérségben fogászati ügyeletet ellátó Heidident Kft. ügyvezetőjétől arra vonatkozóan, 
hogy 2019. évben összesen hány fő kiszombori lakos (gyermek, felnőtt) vette igénybe a 
fogászati ügyeleti ellátást.  
 



Megkeresésünkre Dr. Stájer Anette, a Fogászati és Szájsebészeti Klinika vezetője arról 
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a klinika a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Szegedi Tudományegyetem között létrejött Feladatellátási szerződés értelmében a 
fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeletet pihenő-, ünnep- és munkaszünetei 
napokon 07.00 órától 13.00 óráig biztosítja az önkormányzat területi ellátási kötelezettségének 
megfelelően. Munkanapokon a klinikán, a stomato-onkológiai szakrendelést leszámítva, 
beutaló ellenében csak szak- és egyetemi szakellátás vehető igénybe. Kiszombor ügyeleti 
ellátását a klinika biztosítja. 2019. évben összesen 36 kiszombori beteg érkezett a klinikára 
ügyeleti ellátás igénybevétele céljából.  
 
A Heidident Kft. tájékoztatása szerint 2019. évben Makón, illetve Szegeden kiszombori lakos 
nem vette igénybe a cég fogászati ügyeleti ellátását.  
 
A fentiek alapján a makói fogászati ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozás, a Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika ügyeleti ellátását igénybe vevő lakosok számát alapul véve, bruttó 
13.750,- Ft/fő kiadást jelent Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának, míg a klinika általi 
ellátás az OEP finanszírozás miatt nem terheli az önkormányzat költségvetését, ezért nem 
javaslom a kistérségi fogászati ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozást.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. március 23. 
 
 
         Szirbik Imre 
         alpolgármester 
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   /2020. (III. 31.) KNÖT. h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatás 
fogorvosi ügyeleti ellátásban történő részvételről tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy nem 
kíván csatlakozni a Makói Kistérség Többcélú Társulása által kezdeményezett fogászati 
ügyeleti ellátáshoz.  
 
A határozatról értesül:  
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 

Kmf. 
 
 

Szirbik Imre sk. 
alpolgármester 

Tenczerné Bajusz Ilona sk. 
jegyzői jogkörben eljáró 
igazgatási csoportvezető 

 


