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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a
fogorvosi feladat-ellátási szerződések megkötéséről szóló 260/2012. (XI. 29.) határozatával elfogadta a
területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltatókkal kötendő háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződéseket, melyeknek része a rendelési idő
meghatározása is.
A 19. számú területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet működtetője, a Kóródi-Dent
Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, István út 37. 3/23.) képviselője, Dr.
Kóródi Ágnes bejelentette, hogy a körzet rendelési idejét 2016. március 01-től módosítani kívánja. A
fogorvosi szolgáltató, aki a 4031 Debrecen, Kristály u. 4. szám alatt található rendelőt bérli, az ingatlan
tulajdonosának kérésére kezdeményezi a rendelési idő változtatását.
A jelenlegi rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-14.00, kedd-csütörtök: 12.00-18.00.
A kérelmezett rendelési idő: hétfő-kedd-péntek: 8.00-14.00, szerda-csütörtök: 12.00-18.00.
A Feladat-ellátási szerződés 6.) pontjában rögzített betegellátási rend változtatása, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (7)
bekezdésének 2016. január 1. napjának hatályba lépése is szükségessé teszi a szerződés -módosítását. A
hivatkozott végrehajtási rendelet 1. számú melléklettel egészült ki, amely pontosan meghatározza a feladatellátási szerződés tartalmi elemeit. Ezek között új pontként szerepel az egészségügyi szakdolgozók
megnevezése, s a rájuk vonatkozó rendelkezések meghatározása.
Tekintettel arra, hogy a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó változást az első módosításkor kell
alkalmazni, ezért a Kóródi-Dent Kft.-vel 2014. december 18. napján kötött feladat-ellátási szerződés 5.)
pontja kiegészül az egészségügyi szakdolgozó nevével is.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja és a 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b)
pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényben foglaltakra, tekintettel a 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 4. § (7) bekezdésére, valamint az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.14. pontja
értelmében
1. hozzájárul 2016. március 01. napjától a területi ellátási kötelezettséggel működő 19. számú fogorvosi
körzet rendelési idejének megváltoztatásához és módosítja a Kóródi-Dent Egészségügyi Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhely: 4031 Debrecen, István út 37. 3/23., képviseli: Dr. Kóródi Ágnes)
a fogorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződést a melléklet szerint.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott feladat-ellátási szerződés módosításának
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
D e b r e c e n, 2016. február 3.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

A határozati javaslat melléklete
Feladat-ellátási szerződés módosítása
fogorvosi feladatok ellátására

mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp Lászkó,
polgármester) Debrecen, Piac u. 20. szám, mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a
továbbiakban: Önkormányzat) másrészről a Kóródi-Dent Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4031 Debrecen, István út 37. 3/23., képviseli: Dr. Kóródi Ágnes, a továbbiakban: Fogorvosi
szolgáltató), között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
A Feladat-ellátási szerződés 5-6.) pontja 2016. március 1. napjától az alábbiak szerint módosul:
5.) A Fogorvosi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az asszisztens
munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a fogorvos irányítja. A
fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet fogorvosi asszisztens, vagy fogászati
asszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el.
Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Király Éva Mária, fogászati szakasszisztens.
6.) A Fogorvosi szolgáltató szolgáltató hetente 30 órát, az alább meghatározott időrendben köteles rendelni:
Hétfő-kedd-péntek: 8.00-14.00, szerda-csütörtök: 12.00-18.00.
A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható
helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés ellenében végzett
szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog
gyakorlásának lehetősége, továbbá a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-aiban előírtak.
A Feladat-ellátási szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
A szerződő felek jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
D e b r e c e n, 2016. ….................... ….

…………………………...............
DMJV Önkormányzata
képviseli: Dr. Papp László polgármester

…………………………………..
Kóródi-Dent Kft.
fogorvosi szolgáltató

