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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körzeteit a 19/2002. (VI. 25.) számú
rendeletével állapította meg. A Rendelet a Dombóvár közigazgatási területén területi
ellátási kötelezettséggel, dombóvári székhellyel működő háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket, valamint a védőnői ellátás körzeteit határozza
meg. A Rendelet szerint a III. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási helyszíne az
Önkormányzat tulajdonában lévő, Szabadság u. 2. szám alatti rendelő.
Dr. Meiszter Péter fogorvos a fogászati ellátásra 2011. június 1-jei hatállyal kötött
feladatvállalási szerződést a közszolgáltatás biztosításáért felelős Dombóvár Város,
Attala és Szakcs Községek Önkormányzataival. A feladat-ellátási szerződés 7. pontja
rögzíti, hogy a III. számú fogorvosi körzethez tartozó fogorvosi feladatok ellátását a
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti rendelőben végzi. Az egészségügyi
szolgáltatónak a fogászati tevékenység végzéséhez be kellett szereznie az ÁNTSZ által
kiadott működési engedélyt, amely szintén rögzíti a fogászati ellátás helyszínét.
Dr. Meiszter Péter 2012. február 27-én az Önkormányzat részére benyújtott
kérelmében előadja, hogy a III. számú körzet feladat-ellátási helyét a Szabadság u. 2.
szám alatti rendelőből a Hunyadi tér 24. szám alá kívánja áthelyezni, melyhez a
működési engedély módosítása iránt már kérelmet nyújtott be az illetékes szervhez.
Dr. Meiszter Péter a működtetési jog engedélyezésével kapcsolatos eljáráshoz kéri a
Képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatát az ellátási helyszín áthelyezéséhez. A
kérelem tartalmazza továbbá, hogy a rokkant betegellátás továbbra is a Szabadság
utcai rendelőben, heti egy órában fog történni, emiatt a működési engedély részben a
Szabadság utcai rendelőt is telephelyként fogja tartalmazni. Az ÁNTSZ Kistérségi
Intézete által küldött előzetes állásfoglalás alapján mindkét telephely rendelkezik a
működési engedély kiadásához előírt feltételekkel.
A telephelyváltozáshoz szükséges a feltételeket rögzítő feladat-ellátási szerződést,
illetve az egészségügyi alapellátás körzeteit rögzítő önkormányzati rendeletet
megfelelően módosítani.
Indokolt továbbá a körzetekhez tartozó megváltozott utcaneveket a Rendeletben
megfelelően módosítani.
A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
és rendelettervezet elfogadására.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dr. Meiszter Péter
fogászati ellátásra vonatkozó telephely-változási kérelmét és a III. számú fogorvosi
körzet feladatellátására vonatkozó együttműködési szerződés módosításához
hozzájárul.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szerződés
módosításának jóváhagyására és a módosított szerződés aláírására.
Határidő: 2012. március 11.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2012. (.........) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §- ában kapott felhatalmazás alapján az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3)

III. számú fogorvosi körzet (Dombóvár, Hunyadi tér 24., Szabadság u. 2.
megosztva)
56-os forradalom tere, Ady u., Arany J. tér, Baross u., Deák F. u., Dr. Reisz J.
u., Erzsébet u., Hunyadi tér, Kossuth u., Petőfi u., Szabadság u., Széchenyi u.,
Szent Gellért u., Szepessi u., Zalka u.
2. §

A Rendelet 2. § (1), 3. § (1), 4. § (3), 5/E. § (2) bekezdései a „Dr. Sáfár L. u.”
szövegrésszel egészülnek ki.
3. §
A Rendelet 2. § (5), 3. § (3), 4. § (1), 5/C. § (2) bekezdéseiben a „Dr. Sáfár L. u.”
szövegrész helyébe az „Ifjúság u.” szöveg lép.
4. §
A Rendelet 2. § (5), 3. § (3), 4. § (1), 5/C. § (2) bekezdéseiben a „Gunaras” szövegrész
helyébe az alábbi szöveg lép:
„Alkonyat u., Autóspihenő u., Csendes u., Esthajnal u., Fasor u., Fürdő u., Hableány
u., Hajnal u., Hangulat u., Holdfény u., Kedves u., Kikelet u., Liget u., Napsugár u.,
Ősz u., Parksor u., Pihenés u., Sellő u., Séta u., Tavasz u., Termál u., Tó u.”.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
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