VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT

Szám: 62/2020. (IX. 24.) MÖK határozat
Tárgy: Döntés fogszabályozási egészségügyi feladat és kapacitás átadásáról és lemondásáról,
a Veszprém Megyei Önkormányzat és az M+R Egészségügyi Szolgáltató Kft. között
megkötött fogszabályozási szakellátási feladat-átadási szerződés megszüntetéséről
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen határozatban rögzíti, hogy a
Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a fogszabályozást önként vállalt feladatként ellátó,
a fogszabályozásra vonatkozó szakellátási kapacitással rendelkező egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv (szolgáltató kódja: 016944) 2013. április 30. napján
egészségügyi feladat-ellátási szerződést kötött az M+R Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel
(szolgáltató kódja: 500112, 4025 Debrecen, Hatvan u. 58.) fogszabályozási szakellátási
feladat ellátására heti 30 szakorvosi óraszám erejéig. A szerződés módosítására 2013. május
30. napján került sor, valamint feladatellátási helyszín változása miatt 2020. szeptember 30ig kerül sor.
2. a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1. pontjában foglaltak
alapján, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
(a továbbiakban: Eftv.) 1/A. § (1) bekezdés a) pontjára, és (2)-(3) bekezdésére
hivatkozással úgy döntött, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a Veszprém
megyei fogszabályozást önként vállalt feladatként ellátó egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv a jelen határozat 1. pontjában meghatározottak szerinti
heti 30 szakorvosi óra erejéig nem kívánja teljesíteni a Veszprém megyei
fogszabályozási egészségügyi szakellátási feladatát, ezért arról 2020. október 31.
napjával lemond és támogatja, hogy a szakellátási feladatot, annak ellátását az M+R
Egészségügyi Szolgáltató Kft. vegye át.
b) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Veszprém
megyei fogszabályozási szakellátási feladat (heti 30 szakorvosi óra) nem teljesítését
jelentse be az egészségügyi államigazgatási szervnél, a jelen határozat 1 példányát
küldje meg:
 az Emberi Erőforrások Minisztere (1054 Budapest, Akadémia utca 3.,
info@emmi.gov.hu), valamint
 az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága
(1054 Budapest, Akadémia utca 3., euallamtitkar@emmi.gov.hu), továbbá
 a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztálya (1097
Budapest, Albert Flórián út 2-6., igazgatas@nnk.gov.hu) részére.
c) A szakellátási feladat nem teljesítésének oka:
A Veszprém Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 69. §-a alapján köteles volt ellátni Veszprém megye
területén a fogszabályozási szakellátási feladatokat. Ennek érdekében a közgyűlés több
MÖK határozatban döntött a feladatok egészségügyi szolgáltatók részére történő
átadásáról, melyekre a megyei önkormányzat feladat-átadási, illetve feladat-ellátási
szerződéseket kötött. A feladat ellátásához a megyei önkormányzat egészségügyi
szakellátási intézménnyel, személyi, tárgyi feltételekkel nem rendelkezik, ilyeneket az

egészségügyi szolgáltatók részére nem biztosított. A feladat finanszírozása a megyei
önkormányzaton keresztül, majd később közvetlenül, a feladatot ellátó szakorvosok
részére történt, illetve jelenleg is történik.
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvény 18. § (2) bekezdése 2012. január 1-jével hatályon kívül
helyezte az Ötv. 69. §-át, így a megyei önkormányzatnak megszűnt a fogszabályozási
feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettsége.
A megyei önkormányzat ennek ellenére önként vállalt feladatként eddig ellátta a megyei
fogszabályozási feladatokat.
Figyelemmel azonban arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat területi
önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el, melyek egyre
több feladatot jelentenek, a továbbiakban nem tudja vállalni a heti 30 óra megyei
fogszabályozási egészségügyi szakellátási feladat teljesítését.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi a jelen határozat 1.
pontjában hivatkozott, a Veszprém Megyei Önkormányzat és az M+R Egészségügyi
Szolgáltató Kft. között megkötött és módosított szerződésnek 2020. október 31-ével, közös
megegyezéssel történő megszüntetését, melynek aláírására felhatalmazza a közgyűlés
elnökét.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét jelen határozat 2. és 3.
pontjában foglaltak feladatok végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő:

Felelős:

az 1. pont vonatkozásában: azonnal
a 2. a) pont vonatkozásában: azonnal, illetve 2020. október 31.
a 2. b) pont vonatkozásában: 2020. szeptember 30.
a 2. c) pont vonatkozásában: azonnal
a 3. pont vonatkozásában: 2020. október 5.
a 4. pont vonatkozásában: a 2. és 3. pontban foglaltak szerint
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

