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Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1997. május  29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
VI-103/23.567/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Fogászati ellátás fejlesztése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
fogászati ellátás fejlesztésére" című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1./  A Közgyűlés  hozzájárul ahhoz, hogy  a Semmelweis Kórház és a 

Diósgyőri Kórház  által működtetett fogorvosi körzeteket - kérelmük 
esetén  -  pályáztatás nélkül  megkapják a kórház által jelenleg 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott fogszakorvosok  az 
alábbi feltételekkel: 
- közalkalmazotti jogviszonyukat közös megegyezéssel 

megszüntetik és  fogorvosi magángyakorlat folytatására 
engedélyt szereznek, 

 
-  az adott fogorvosi körzetben alkalmazott szakdolgozót a 

vállalkozó fogorvos a szakdolgozó  eddigi közalkalmazotti 
jogviszonyának elismerése, valamint legalább  a jelenlegi  
jövedelmi szintjének biztosítása mellett  továbbfoglalkoztatja 
határozatlan időtartamra. 

 
-  a vállalkozó fogorvos a kötelező ellátási területtel felvállalt  

alapellátást saját rendelőjében és eszközeivel, vagy a kórház  
rendelőiben és eszközeivel végzi  külön  megállapodás 
alapján. 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy  a 
VII-111/4808/1996.számú közgyűlési  határozat  alapján az 
Egészségügyi- valamint  Jogi- és Igazgatási Bizottság által már 
korábban   jóváhagyott   feladatátadási megállapodást  ezekben 
az esetekben is aláírja. 
 

     Felelős: Polgármester  
     Határidő:   folyamatos 
     Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                                Semmelweis Kórház Igazgatója, 
                                Diósgyőri Kórház Igazgatója, 
 
2./  A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a tartósan betöltetlen  felnőtt 

fogorvosi körzetek pályáztatás utján  meghirdetésre kerüljenek 
fogorvosi magángyakorlatot folytató orvosok, vagy fogorvosi 
ellátásra jogosult egészségügyi vállalkozások részére. 
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A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy  a 
VII-111/4808/1996.számú közgyűlési  határozat  alapján az 
Egészségügyi- valamint  Jogi- és Igazgatási Bizottság által már 
korábban   jóváhagyott   feladatátadási megállapodást  ezekben 
az esetekben is aláírja. 
 

       Felelős: Polgármester 
       Határidő: pályáztatásra június 30. 
                        szerződéskötésre: pályázat elbirálását követően  
       Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                                  Semmelweis Kórház Igazgatója 
                                   Diósgyőri Kórház Igazgatója 
 
3./  A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a  VII-111/4808/1996.sz. 

határozattal létesített 40 felnőtt fogorvosi körzet ellátási területét és 
lakosságszámát - az új finanszírozási rendeletnek való 
megfelelőség érdekében - a jelenleg MEP szerződésekkel le nem 
kötött  ifjúsági körzetek, valamint Bükkszentkereszt és Répáshuta  
lakosságszámának felosztásával egészítsük ki.  
 
Felhatalmazza Polgármestert a korábban kötött megállapodások 
fentiek figyelembe vételével  történő  módosításának aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  közgyűlést követően azonnal 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                           Semmelweis Kórház Igazgatója 
                            Diósgyőri Kórház Igazgatója 
 

Kmft. 
 

 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                               Kobold 
Tamás sk. 
          jegyző                                                  
polgármester 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 


