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Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság! 

 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint önkormányzatunk a kerületi 

lakosság egészségügyi ellátása érdekében az alapellátás praxisaira a felnőtt háziorvosokkal, 

házi gyermekorvosokkal, felnőtt és gyermek fogorvosokkal feladat - ellátási szerződést köt, és 

ezeket a szerződéseket - a praxisokban bekövetkező változások függvényében – szükség szerint 

módosítja. A szerződések módosítását teszi szükségessé például a rendelési idő változása vagy 

a helyettesítést ellátó személy változása. A módosítások rendszerint az alapszerződés 

mellékleteit érintik.   

 

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az alábbi praxisokra kötött 

feladat-ellátási szerződéseket: 

 

- 9 db felnőtt háziorvosi praxis 

- 4 db házi gyermekorvosi praxis 

- 5 db felnőtt fogorvosi praxis 

- 3 db gyermek fogorvosi praxis 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) értelmében minden ellátás típusra más- más finanszírozási szabály vonatkozik.  

 

A fogorvosi praxisok finanszírozása eltér a háziorvosi praxisok finanszírozásától. 

 

A fogorvosok Egészségbiztosítási Alapból történő díjazásának részletes feltételeit a Korm. 

rendelet 22. § - 25/A. §-aiban foglalt rendelkezések tartalmazzák.  

 

A fogorvosi praxis finanszírozásának alapfeltétele a 30 óra/hét rendelési idő. Ezt a rendelési 

időt a körzet lakosságának száma befolyásolja.  

 

A Korm. rendelet 22. § (1) és (6) bekezdése szerint: 

„22. § (1) Az önkormányzattal, illetve az általa területi ellátási (körzet) kötelezettséggel 

megbízott fogászati ellátást nyújtó szolgáltatóval a NEAK finanszírozási szerződést köt…… 

 

(6) Alapellátási-fogászati ellátás - heti 30 óra rendelési idővel - finanszírozható, ha a területhez 

tartozó lakosság száma ….felnőtt szolgálatnál ….4.000 főt eléri vagy meghaladja. A rendelési 

idő az ellátandó lakosok, illetve tanulók számával arányosan változik a kisebb fogorvosi 

szolgálat esetén. Finanszírozási szerződés a legalább heti 6 óra rendelési időben működtetett 

fogászati szolgálatra köthető. Nem köthető új fogászati alapellátási szolgálatra finanszírozási 

szerződés, ha az új szolgálat létesítése következtében az ellátással érintett település területén 

lévő finanszírozott szolgálatra jutó lakosságszám felnőtt szolgálat esetén 4000, vegyes szolgálat 

esetén 3600, gyermekszolgálat esetén 1500 fő alá csökken.” 

 

A Korm. rendelet 23. § (1) – (2) bekezdései szerint: 

„23. § (1) A fogászati alapellátásban a fogorvosi szolgálat a területi kötelezettség szerint a 

szolgálathoz tartozó - és a szerződésben megállapított - lakosok számától függően a 

korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján havi alapdíjas finanszírozásban 

részesül. A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 53,2 Ft/hó….  

(2) A fogászati alapellátási körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak 

megfelelően a település jegyzője igazolja a NEAK számára minden év március 31-éig, illetve a 

körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg.” 
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A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) minden év február 

hónapjában bekéri az önkormányzat jegyzőjétől az előző év december 31.-i állapotnak 

megfelelő lakosságszámot, amelynek feldolgozása után a heti rendelési óraszámot és az ahhoz 

kapcsolódó finanszírozási szerződést az egészségügyi szolgáltatóval módosítja a lakosságszám 

alapján. A jegyzői adatszolgáltatást az 1.számú melléklet tartalmazza. 

 

A maximális 30 óra/hét rendelési idő nem emelhető, a lakosságszám csökkenése csak a 

finanszírozás összegét csökkenti, de emelkedő lakosságszámnál szükséges módosítani a 

rendelési óraszámot is. 

 

A felnőtt fogorvosok feladat-ellátási szerződésének 2. számú mellékletében foglalt rendelési 

idők nyilvántartását, valamint a lakosságszám változása miatt a javasolt heti rendelési 

óraszámokat az alábbi táblázatba gyűjtöttük: 

 

 

Felnőtt fogorvos 

Feladat ellátási 

alapszerződés 

szerinti  

Heti rendelési idő  

2020. évi lakosságszám 

szerint finanszírozott 

Heti rendelési idő 

Javasolt  

Heti rendelési idő 

Dr. Mikovcsák Judit 24 óra/hét 26 óra/hét 28 óra/hét 

Dr. Fürstner József 24 óra/hét 29 óra/hét nem változik  

Dr. Hargitai Ágnes 23,5 óra/hét 28 óra/hét 28 óra/hét 

Dr. Küllei Kamilla 28 óra/hét 28 óra/hét nem változik 

Dr. Nagy Natália 

(430096602) 28,5 óra/hét 

 

29 óra/hét 

 

nem változik 

5 praxis    

 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (5) bekezdése szerint:  

„(5) A fogorvos a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi. A miniszteri 

rendeletben meghatározott fogászati szűrővizsgálatok fogorvos által igazolt elvégzését a kötelező 

egészségbiztosítás keretében a fogorvosok részére folyósított finanszírozás megállapítása során – 

részükre kedvező módon – figyelembe kell venni.” 

 

Fentiek alapján két praxis feladat-ellátási szerződésének 2. számú mellékletét szükséges 

módosítani az új rendelési idők vonatkozásában.  

 

A módosítások után a szerződések egy példányát Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Osztálya részére meg kell küldeni. 

 

A pandémia alatt a hatóságok nyilvántartásainak egyeztetése elmaradt, a veszélyhelyzet 

feloldásával a változások folyamatos dokumentálása pótlásra szorul. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet 124. § h) pontja szerint:  

„[A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladatai különösen:] 

h) véleményezi a felnőtt valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt valamint gyermek 

fogorvosi praxisokra kötött feladatellátási szerződések módosítását.” 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek ismeretében alakítsa ki a feladatellátási szerződések 

módosításával kapcsolatos véleményét.  
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Határozati javaslat: 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának ……/2022. (V. 11.) határozata két felnőtt fogorvossal (Dr. 

Mikovcsák Judit, Dr. Hargitai Ágnes) kötött Feladat-ellátási szerződés 2. számú 

mellékletének módosítása tárgyában kialakított véleményéről 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 124. § h) pontjában 

meghatározott véleményezési feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy egyetért a két felnőtt 

fogorvos heti rendelési idejének módosításával, ezért javasolja a Polgármesternek az érintett 

Feladatellátási szerződések 2. számú mellékletét módosító szerződések megkötését.  

 

Határidő: 2022. május 16. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság saját hatáskörében, véleményezési 

joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 

Budapest, 2022. május 3. 

 

 

 

 

 

Kovácsné Demény Ildikó                                                       Bese Ferenc 

 az előterjesztés készítője                                                   polgármester, előterjesztő 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

- adatszolgáltatás 1.számú melléklete 

 

 

 


