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Előterjesztés 

 

 
Tárgy: Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

Dr. Marosvölgyi-Szőke Luca 2020. május 27-én kelt levéllel kereste meg az önkormányzatot azzal, 

hogy Sárbogárd Város Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződést - amellyel a Sárbogárd I. 

számú fogorvosi körzet feladatellátását helyettesítéssel ellátja - közös megegyezéssel meg kívánja 

szüntetni 2020. augusztus 31. napjával azzal, hogy 2020. szeptember 01. napjától a feladatot 

vállalkozóként kívánja ellátni, a praxisjog egyidejű megszerzése mellett. A hivatkozott levél jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. 

Tekintettel arra, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet 

üzemeltetése továbbra is az önkormányzat 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Mötv.) szerinti 

kötelezettsége, így feltétlenül szükség van a képviselő-testület – jelen esetben a jogkörében eljáró 

polgármester - döntésére az egészségügyi feladat ellátási szerződést helyettesítéssel ellátó vállalkozó 

által kezdeményezett közös megegyezés tudomásul vételéről, továbbá a körzet további 

üzemeltetésének megoldásáról új egészségügyi feladatellátási szerződés megkötésével.  

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat 

 

Sárbogárd Város Polgármestere – a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - az 

Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljárva, Dr. Marosvölgyi-Szőke Luca helyettesítő orvos 

által területi ellátási kötelezettséggel működő Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet vonatkozásában 

2020. augusztus 31-i hatállyal közölt egészségügyi feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetését tudomásul veszi.  

 

Sárbogárd Város Önkormányzata egyidejűleg - 2020. szeptember 01. napjával - feladat-ellátási 

szerződést köt Dr. Marosvölgyi-Szőke Luca (székhely: 7020 Dunaföldvár, Tavasz u.9/D; 

nyilvántartási szám: 80341) egyéni vállalkozó fogorvossal, a Sárbogárd I. számú fogorvosi körzetben 

fogorvosi tevékenység ellátására. A szerződésben rögzítésre kerül minden kötelező elem, amit az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv., továbbá valamennyi vonatkozó jogszabály előír, 

különösen az, hogy a feladat ellátás idejére vállalkozást illeti meg a sárbogárdi I. számú fogorvosi 

körzetre jutó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás, míg az önkormányzatot 

további fizetési kötelezettség nem terheli. Az önkormányzat a feladat ellátás idejére térítésmentesen 

adja a vállalkozás használatába a Sárbogárd, Ady Endre út 79-83. szám alatti rendelőintézetben 

található fogorvosi rendelőt a szakmai minimumfeltételeket biztosító felszerelésekkel együtt.  

A polgármester jogosult és köteles a vonatkozó szerződések megkötésére, a feladatellátással 

kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére, az eljáró hatóságok értesítésére. 

 

Sárbogárd, 2020. június 11. 
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