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Tárgy: A fogászati röntgent terület ellátási kötelezettséggel működtető orvos
személyében bekövetkezett változás
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Előkészítette: Pápainé dr. Németh Mária Anita mb. általános igazgatási irodavezető

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: Dr. Dézsenyi Éva, Vonyarcvashegy, Kossuth u. 30.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Szöllősi Zsolt fogszakorvos, a Szöllősi Dental Fogorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
tulajdonosa, aki a Tapolca Város 3. sz. fogorvosi körzetének fogorvosi alapellátási feladatait
látta el, 2011. májusában bejelentette, hogy működtetési jogát el kívánja adni Dr. Dézsenyi
Éva Beáta fogszakorvosnak. A T. Képviselő-testület a 140/N/2011. (VI.24.) Kt. határozatával
elfogadta Dr. Szöllősi Zsolt fogszakorvos felmondását Tapolca Város 3. sz. fogorvosi
körzetének ellátása vonatkozásában, a 141/N/2011. (VI.24.) Kt. határozatával pedig
felhatalmazta Tapolca Város Polgármesterét, hogy a területi ellátási kötelezettség
átvállalásáról szóló megállapodást Dr. Dézsenyi Éva Beáta fogszakorvossal írja alá.

A területi ellátási kötelezettség átvállalásáról szóló megállapodás 2011. június 29-én kelt,
tartalmát tekintve Tapolca Város 3. sz. fogászati körzet fogorvosi alapellátási feladatainak
átvállalására terjed ki. A megállapodás a felek erre irányuló kérelmének hiányában nem
tartalmazott rendelkezést a szintén a Szöllősi Dental Kft. által működtetett fogászati panoráma
röntgen további üzemeltetésével kapcsolatban.

Dr. Szöllősi Zsolt a megállapodás megkötését követően jelentette be, hogy az általa
működtetett fogászati panoráma röntgen működtetését is visszaadja Tapolca Város
Önkormányzatának. Kérte továbbá, hogy a Képviselő-testület a röntgen működtetését a
továbbiakban Dr. Dézsenyi Éva Beáta fogszakorvosnak, a „DÉ Dental” Kft képviselőjének
adja át.



A fogászati röntgendiagnosztikai szakellátásra jelenleg a Szöllősi Dental Kft-nek van
működési engedélye az ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi
Intézetétől. A fogászati röntgen szakellátásra a Kft. 30 óra nem szakorvosi óraszám lekötött
kapacitással rendelkezik, a feladatot területi ellátási kötelezettséggel látja el.

A fogászati szakellátási kapacitáshoz tartozó ellátási terület Tapolca városra és további 62
településre terjed ki, az ellátási területhez tartozó településeket az ÁNTSZ Balatonfüredi,
Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete 2010. április 22-én kelt 1841/2010.
számú határozata állapította meg.

Dr. Dézsenyi Éva Beáta fogszakorvos, a „DÉ Dental” Egészségügyi Tanácsadó Kft
képviselője kérelmezte, hogy a fogászati röntgen működtetését a T. Képviselő-testület a „DÉ
Dental” Kft-nek adja át. Nyilatkozott továbbá arról, hogy a röntgenellátást nem szakorvosi
óraszámban fogászati asszisztens végzi. A TROPHY TROPHYPAN típusú panoráma
fogászati röntgen a 8300 Tapolca, Május 1. u. 8/B szám alatt található fogorvosi rendelőben
található, tulajdonosa Dr. Dézsenyi Éva Beáta, aki a feladat ellátását ugyanolyan kapacitással
és ugyanarra az ellátási területre vonatkozóan kívánja ellátni, mint a Szöllősi Dental Kft.

Dr. Szöllősi Zsolt fogszakorvos a fogászati alapellátás átadása mellett tehát az ahhoz
kapcsolódó fogászati röntgen szakellátást sem kívánja tovább folytatni, a feladat ellátását a
hozzá tartozó kapacitással és területi ellátási kötelezettséggel együtt a „DÉ Dental” Kft-nek
kívánja átadni. A „DÉ Dental” Kft. képviselője, Dr. Dézsenyi Éva Beáta a fogászati
alapellátást a Tapolca Város Önkormányzatával kötött, 2011. június 29-én kelt
megállapodással már átvette, nyilatkozott továbbá arról, hogy a fogászati röntgen
működtetését is át kívánja venni a Szöllősi Dental Kft-től.

A szolgáltató személyében történő változás többletköltséget nem jelent az Önkormányzatnak.
A szakellátáshoz szükséges röntgenkészülék a vállalkozó fogszakorvos magántulajdona, a
szakellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött megállapodás alapján kap
finanszírozást. A szolgáltató-váltáshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, illetőleg a
szakellátás finanszírozásához megállapodást kell kötni az új szolgáltatóval a szakellátás
lekötött kapacitásának átadása tárgyában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 2011. szeptember 1. napjától a fogászati
röntgen működtetését (fogászati szakellátás
területi ellátási kötelezettséggel) a Szöllősi
Dental Kft-től visszaveszi.



II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a fogászati röntgen működtetését
területi ellátási kötelezettséggel 2011.
szeptember 1. napjától Dr. Dézsenyi Éva
Beátának, a „DÉ Dental” Kft képviselőjének
átadja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy a területi ellátási kötelezettség
átvállalásáról és a fogászati szakellátás lekötött
kapacitásának átadásáról szóló megállapodást
Dr. Dézsenyi Éva Beáta fogszakorvossal, a „DÉ
Dental” Kft képviselőjével írja alá.

Határidő: 2011. szeptember 1., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2011. augusztus 22.

Császár László sk.
polgármester


