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Tárgy: a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 
9/2004. (IV.20.) számú önko. rendelet módosítása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 9/2004. 
(IV.20.) számú rendeletben kerültek kialakításra a felnőtt és gyermek fogorvosi körzetek. 
 
A fogászati alapellátásra kötött finanszírozási szerződésben tizenhárom területi ellátási 
kötelezettségű szolgálat szerepel. Ebből –orvos hiány miatt- jelenleg hat betöltetlen, ezek a 
szolgálatok helyettesítő orvosokkal működnek. A helyettesítés a további hét praxisban 
dolgozó, heti 30 órás főállásban lévő fogszakorvos látja el. 
 
A Közép- Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Egészségügyi Szakmai 
Elemzési és Ellenőrzési Osztálya 2009. június 15-én helyszíni ellenőrzést végzett a betöltetlen 
szolgálatoknál. 
 
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a helyettesítő orvosok a helyettesítést kizárólag 
saját rendelési idejükön belül végzik, így az nem minősül helyettesítésnek. A 43/1999. (III. 3.) 
korm. rendelet 7A §-a szerint „ Az alapellátási szolgálat, helyettesítéssel történő ellátása 
esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel 
ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni”. 
 
A fentiek alapján a betöltetlen szolgálatokra folyósított havi fixdíj kifizetése jogtalanul 
történt. 
 
A Közép- Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár felkérte a SZEI igazgatóját, 
hogy intézkedjen a betöltetlen szolgálatok megszüntetésére, továbbá a körzetükben szereplő 
lakosságszám szétosztására a ténylegesen működő szolgálatok között, mivel a finanszírozási 
szerződés fenntartása a betöltetlen szolgálatokra ilyen módon nem jogszerű. 
 
Intézményünknek a felnőtt fogászati alapellátásra három területi ellátási szerződése van. A 
jelenlegi gazdasági helyzetben a felnőtt fogorvosi rendelő bővítésének sem anyagi, sem 
tárgyi, sem személyi feltételei nem adottak. A 15. számú fogorvosi körzetben jelenleg sem 
dolgozik fogorvos, ezért javasoljuk a megszüntetését és ezzel együtt az ellátatlan körzet 
beteglétszámának elosztását a jelenleg főállásban működő két felnőtt fogászati praxis között. 
 
A mellékelt rendelet tervezetben a 15. körzet utcái elosztásra kerültek a 3. és 12. számú 
fogorvosi körzetekben. 
 



A gyermekfogászati alapellátásra tíz területi ellátási szerződéssel rendelkezünk. Ebből 
orvoshiány következtében jelenleg csak öt praxis betöltött.  
A hiány megszüntetésére irányuló fogorvosi pályázatok eddig eredménytelennek bizonyultak, 
valamint a rezidensképzésre akkreditált Újpest Galopp u.-i gyermekfogászati részleg sem 
rendelkezik rezidenssel. 
 
A fenn maradó öt praxis az elmúlt időszakban helyettesítéssel lett megoldva, mert bár a 
gyereklétszám elosztásra került de a szűrési tevékenységet a bevezetett idővolumen korlát 
miatt nem lehet elszámoltatni. Ez a továbbiakban is okozhat nehézséget. 
 
Az Önkormányzattal történő egyeztetés során szóba került a gyermekfogászati rendelések 
összevonása, egy új három székes Gyermekfogászati rendelő létesítése. 
 
Jelenleg három széken és a kb. 16.000 körüli gyereklétszám végett, illetve a jelenlegi törvényi 
háttérrel (43/1999. (III.3.), valamint a finanszírozással és a bevezetett volumen korlát miatt 
Dr. Csimma Éva főorvos a négy betöltetlen területi OEP praxis megszüntetését javasolja. A 
rendelet tervezetben a gyermek fogorvosi körzetek módosítása dr. Csimma Éva főorvos 
javaslatát figyelembe véve történt. 
 
Indoklása szerint a törvényi előírások miatt ahhoz, hogy a helyettesített praxisra havi fixdíj 
kifizetése megtörténhessen a szolgálatra megállapított rendelési idő 50 %-át a helyettesítő 
fogorvosnak plusz időben kellene teljesítenie. Ennek felvállalása három fogászati széken és a 
jelenlegi bér és járulék fizetési feltételek mellett nem szervezhető meg.  
A fogászat finanszírozását tekintve jelenleg az OEP 10 gyermek és 3 felnőtt praxist 
finanszíroz.  
 
A finanszírozás két fő részből tevődik össze: 
 
Fix díj: melyet a praxis körzetének ellátandó lakosságszáma alapján, meghatározott 
szorzószámok segítségével és bizonyos pontszám felett degresszió alkalmazásával határoznak 
meg. 
A helyettesített praxisokra az OEP 1 év helyettesítés után a kiszámított fixdíj 60 %-át fizeti. 
 
Teljesítménydíj: a fogorvosok által elvégzett tényleges beavatkozások után fizetett díj, 
havonta változó összegű. 
 
2009. szeptemberétől a gyermekfogászat mind az 5 helyettesített körzete csökkentett fix díjat 
fog kapni, míg a felnőtt fogászat helyettesített körzete már régóta csökkentett összeget kap. 
 
A havi fix díjak változása a jelenlegi körzetszámok csökkentése esetén (az ellátandó létszám 
elosztásra kerül a megmaradó körzetek között): 
 
Gyermekfogászat 10 körzet 1 851 360 Ft  
Gyermekfogászat 6 körzet 1 793 400 Ft  
„Veszteség” 57 960 Ft  
  
Felnőtt fogászat 3 körzet 658 500 Ft  
Felnőtt fogászat 2 körzet 544 600 Ft  
„Veszteség” 113 900 Ft  
 



A teljesítménydíjak esetleges csökkenését megbecsülni nem lehet. A praxisok számának 
csökkentésével az ellátott esetek és a beavatkozások száma nem fog változni, a volumenkorlát 
azonban csökkentheti a finanszírozott beavatkozások számát. 
 
A fogászati szolgálatnál jelenleg a 7 betöltött fogorvosi praxis mellett 10 asszisztens dolgozik. 
A praxisszám csökkentése szükségessé tenné 2 asszisztens elbocsátását, 1 főt a felnőtt, 1 főt a 
gyermek ellátásból. 
 
Az elbocsátás miatt keletkező bérmegtakarítás (bér és járulékai, egyéb juttatások, havonta): 
 
Gyermekfogászat  146 780 Ft   
Felnőtt fogászat  159 716 Ft 
 
A kiadások (anyagköltség, szolgáltatási díjak stb.) nem változnának, mivel az elvégzett 
feladat sem csökkenne. 
 
A fenti táblázatokból kitűnik, hogy a praxisszám csökkentés a feladat finanszírozását nem 
érintené kedvezőtlenül, az Önkormányzattól többlettámogatást nem igényelne, kivéve a két 
asszisztens elbocsátásakor kifizetendő felmentés és végkielégítés összegét. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést 2009. október 8-ai ülésén megtárgyalta 
és jóváhagyólag támogatja a Képviselő-testület részére a 9/2004. (IV.20.) számú felnőtt 
háziorvosi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek fogorvosi körzetek melléklet szerinti 
módosítását. A Bizottság továbbá javasolja, a Képviselő-testületnek, hogy a megszüntetésre 
kerülő két asszisztensi állás végkielégítés összegét biztosítsa a költségvetésben. 
 
 
Rendeleti javaslat: 
A Képviselő-testület a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek 
megállapításáról szóló- többször módosított - 9/2004. (IV.20.) számú önkormányzati rendelet 
melléklet szerinti módosítására megalkotja a …./2009. (…..) számú rendeletet. 
Felelős: kihirdetés tekintetében a Jegyző 
Határidő: 15 nap 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szociális és Egészségügyi Intézmény jóváhagyott 
fogászati asszisztensi létszámát két fővel csökkenti. 
Felelős:Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 15 nap 
 
Budapest, 2009. október 15. 
 
 

Nagy István  
A rendeleti javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 
 
Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság. A Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat 2009. október 26-ai ülésén tárgyalja. 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


