
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
VII-111/4808/1996 .sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Fogászati új finanszirozási szerződések előkészitése 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Bizottság 
sűrgősségi  előterjesztése alapján megtárgyalta "A fogászati ellátás új 
finanszírozási szerződésének előkészítése " című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Közgyűlés elrendeli, hogy   
 

     a./  a felnőtt lakosság ellátására 40 fogorvosi   szolgálatot kell szervezni  
az 1,és 2,3,4,5,sz. mellékletben meghatározott ellátási terület és 
lakosságszám alapján. 

         
     b./  a szervezett oktatásban részesülő 18 éven alúliak ellátására 28 

gyermek-, iskolai-, ifjúsági főállású fogorvosi szolgálatot  kell 
szervezni  a 6,7,8,9.sz.  melléklet  szerinti intézményi és tanulói 
létszámokra és kötelező ellátási területekre. 

       
     c./ a szervezett oktatásban nem részesülő 0-3 éves korosztály  fogorvosi 

ellátására 15  kötelező ellátási területet jelöl ki a 10.sz.melléklet 
szerint. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Közgyűlés követően azonnal 
Közremüködnek: Egészségügyi Tanácsos  
 
2./  A Közgyűlés felhatalmazza a Semmelweis Kórház és a Diósgyőri 

Kórház Igazgatóját,  hogy   a Kórház által működtetett fogorvosi alap- 
és szakellátásra szerződést  kössön a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral az alábbiak  szerint: 

     
      Semmelweis Kórház 
 
         - 14 felnőtt  főállású fogorvosi szolgálatra, 
         - 15 gyermek-,  iskolai-, ifjúsági főállású fogorvosi szolgáltra, 
         -  1 parodontológiai szakrendelésre, 
         -  1 fogszabályozási szakrendelésre, 
         -  2 fogászati röntgen működtetésére, 
 
 
 



 
 
 
 
       Diósgyőri Kórház 
 
          -  12 felnőtt  főállású fogorvosi szolgálatra, 
          -    8 gyermek-, iskolai-, ifjúsági főállású fogorvosi szolgálatra, 
          -    3 szájsebészeti szakrendelésre, 
          -    1 parodontológiai szakrendelésre,       
          -    2 db önálló fogászati röntgen működtetésére, 
          -    1 helyreállító protetika szakellátásra, 
       
A Közgyűlés hozzájárul a Semmelweis Kórház és a Diósgyőri Kórház 
közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához.  
       
Felelős: Polgármester 
Határidő: Közgyűlést követően azonnal 
Közreműködnek:Egészségügyi Tanácsos, 
                             Semmelweis Kórház és Diósgyőri Kórház Igazgatója, 
 
 
3./  A Közgyűlés  az alábbi fogorvosi alapellátásra és szakellátásra  köt 

feladatátadási megállapodást fogorvosi magángyakorlatot folytató 
orvossal és/vagy fogorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult 
egészségügyi vállalkozással: 

        
     

            -  11 felnőtt fogorvosi szolgálatra a 5.sz.melléklet szerinti  
               kötelező  ellátási területtel és lakossászámmal, 
            

      -  4 ifjúsági fogorvosi szolgálatra  az 9.sz. melléklet szerinti  
         kötelező ellátási területtel és lakosságszámmal. 

                        
          -  2 szájsebészeti szakellátásra, 
 
          -  3 fogszabályozás szakellátásra, 

 
 
A Közgyűlés    felhatalmazza a   Polgármestert,  hogy a Jogi- és 
Igazgatási, valamint az Egészségügyi Bizottság előzetes véleményezése 
alapján a feldatátadásra vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A  Közgyűlés hozzájárul a megállapodást kötött magángyakorlatot 
folytató orvos és fogorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi 
vállalkozás közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához. 
         
Felelős: Polgármester 
Határidő: Közgyűlést követően azonnal 
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos,  
                              Egészségügyi Bizottság, 
                              Jogi- és Igazgatási Bizottság 
                                
 
4./A Közgyűlés  a Megyei Kórház részére  
    (Miskolc,Szentpéteri kapu 76.) 
        
         -  2 felnőtt fogorvosi szolgálat és 1   vegyes  (felnőtt + gyermek)    

fogorvosi szolgálat    működtetéséhez   biztosítja   a kötelező   
ellátási területet a 3,8.sz.melléklet szerint és hozzájárul az 
intézmény közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Közgyűlést követően azonnal 
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos, 
                              Egészségügyi Bizottság, 
                              Jogi-, és Igazgatási Bizottság, 
 
             
5./A Közgyűlés a Szent Ferenc Kórház részére  
    (Miskolc,Csabai kapu 42.) 
        
             -  1 felnőtt   fogorvosi   szolgálat működtetéséhez  
              kötelező ellátási területet biztosít a 7.sz. melléklet szerint és 

hozzájárul az intézmény közvetlen társadalombiztosíási 
finanszírozásához.      

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Közgyűlést követően azonnal 
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos, 
 

Kmft. 
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A kiadmány hiteléül: 
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