
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Caries Kontra Faragó Dentál Bt. (dr. Faragó Lajos fogszakorvos) 

rendelési idő módosításának jóváhagyására  

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária jegyző 

Andorkó Mihályné irodavezető 

Iktatószám:  2151/2015. 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dr. Faragó Lajos, a Caries Kontra Faragó Dentál Bt. képviselője, fogszakorvos a mellékelt 

kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely rendelési idejének módosítására vonatkozik. 

 

A 6174. sz. körzethez tartozó Tiszagyulaháza településen fogorvosi rendelő létesült.  

A körzet lakosai eddig a polgári rendelésre jártak, 2015. március 1-től lehetőség nyílik arra, 

hogy a fogszakorvos a körzetéhez tartozó lakosokat lakóhelyükön lássa el.  

 

dr. Faragó Lajos fogszakorvos rendelési időre vonatkozó működési engedély módosításról 

szóló kérelmet nyújtott be a HBMKH Hajdúböszörményi Járási Népegészségügyi Intézetéhez, 

és ehhez szükséges az önkormányzat hozzájárulása. A rendelési idő módosítása 2015. március 

1. napjától lép életbe.  

A kérelmezett rendelési idő szerint Tiszagyulaházán:  

páros héten keddi napon 15.15 órától – 19.15 óráig,  

páratlan héten szerdai napon 15.15 órától – 19.15 óráig rendel.  

Ezeken a napokon a fennmaradó időben – 13.00 órától 15.00 óráig - továbbra is ellátja a polgári 

pácienseket. 
 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése szerint a 

fogorvos körzetében heti 30 órát köteles rendelni. A szakmai szervezettel történt egyeztetés 

szerint mivel a tiszagyulaházai lakosság ebbe a körzetbe tartozik, így nincs szükség a 

megállapodás módosítására, elegendő az önkormányzat hozzájárulása.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésemet megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek. 
 

 

Polgár, 2015. február 13. 

     Tisztelettel: 

 

        Tóth József 

        polgármester 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

……/2015.(II.26.) határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta dr. Faragó Lajos fogszakorvos rendelési idő 

módosítására irányuló kérelmét és alábbi döntést hozta: 
 

1./ dr. Faragó Lajos fogszakorvos kérelmét támogatja, és 2015. 

március 1. napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az 

alábbiak szerint:  

Tiszagyulaháza településen 

páros héten keddi napon 15.15 órától – 19.15 óráig  

páratlan héten szerdai napon 15.15 órától – 19.15 óráig 

rendel. 

 
 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 

értesítse. 

 

Határidő. 2015. február 28. 

Felelős: polgármester 


