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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a képviselőtestület 2021. december 16-i ülésére 

a fogászati ügyeleti ellátás díjáról 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 

(V. 11.) ESzCsM rendelet szabályozza az egyes önkormányzatok által kötelezően biztosítandó 

egészségügyi alapellátások körét. A rendelet 6.§-a alapján a fogorvosi ügyeleti ellátás 

megszervezése heti pihenő és munkaszüneti napokon legalább 6 órás rendelési időben a 

fővárosban, illetve megyei jogú városokban kötelező. Az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III. 3.) Korm. rendelet 22.§ (7) bekezdése szerint fogorvosi ügyeleti ellátás legalább 20.000 főt 

meghaladó településen, vagy településeken hozható létre. A központi szabályozás alapján 

Marcali Város Önkormányzata önállóan nem láthat el államilag finanszírozott fogászati 

ügyeleti szolgáltatást, a munkaszüneti, illetve pihenőnapokon a fogászati sürgősségi ellátást a 

legközelebbi megyei jogú városokban tudja igénybe venni a lakosság.  

Az Allfordent Kft. Keszthely központtal több település bevonásával szervezte meg a fogászati 

sürgősségi ellátást. Az általuk működtetett ügyelethez való csatlakozással a marcali lakosoknak 

a megyei jogú városok mellett Keszthelyen is lehetőség nyílt a társadalombiztosítás keretében 

az ügyeleti ellátás igénybevételére. A működési engedélyezési eljárást, valamint a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötendő finanszírozási szerződést követően az ügyeleti 

ellátás igénybevételére 2020. szeptember 1-től van lehetőség Keszthelyen, a Kft. által 

működtetett rendelőben. Az ügyeleti idő munkaszüneti- valamint pihenőnapokon 09.00 órától 

17.00 óráig tart. 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozás nem nyújt fedezetet 

az ügyeleti ellátás költségeire, ezért a Kft. ügyvezetője 2021. november 17-én kereste meg az 

Önkormányzatot, és jelezte, hogy a szolgáltatást 2022. január 1-től a NEAK finanszírozáson 

felül nettó 10 Ft/állandó lakos/hó szolgáltatási díjért tudja elvégezni. A Kaposváron működő 

fogászati ügyelet díja nettó 120 Ft/állandó lakos/hó a NEAK finanszírozáson felül. 

 

A lakosság által már megszokott, Keszthelyen működő ügyeleti ellátás igénybe vétele 

érdekében javaslom, hogy Marcali Város Önkormányzata kössön szerződést az Allfordent Kft.-

vel a fogászati ügyeleti feladatok ellátására 2022. január 1-ét követően. a NEAK 

finanszírozáson felül nettó 10 Ft/állandó lakos/hó szolgáltatási díj megfizetése mellett. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fogászati ügyeleti ellátás díjáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta,  

1) az előterjesztés tartalmával egyetért, egyben felhatalmazza a polgármestert az 

Allfordent Kft. által szervezett fogászati ügyeleti ellátás biztosításához szükséges 

szerződések, nyilatkozatok aláírására.  

 



2) Marcali Város Önkormányzata a fogászati ügyeleti feladatok ellátásáért 2022. január 1-

ét követően nettó 10 Ft/állandó lakos/hó szolgáltatási díjat fizet a közszolgáltatást 

biztosító Allfordent Kft-nek. 

 

Felelős: Dr.Sütő László  

Határidő: 2021. december 31. 

 

Marcali, 2021. december 9. 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 


