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fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152.  §  (2)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva, 
Ózd Város Önkormányzata Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.  31.) 
önkormányzati  rendelet  2.  melléklete  2.6.  pontjában  biztosított  véleményezési  jogkörében 
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:

          1.  §  Ózd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  háziorvosi,  házi 
gyermekorvosi,  fogorvosi  és  a  területi  védőnői  körzetekről  szóló  8/2011.  (IV.22.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletének 8. pontjában a táblázat 
címe helyébe az alábbi cím lép:

„8. I. iskolafogászat (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. I. emelet)”

        2. § A Rendelet 3. mellékletének 9. pontjában a táblázat címe helyébe az alábbi cím lép:

„9. II. iskolafogászat (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. I. emelet)”

           3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti. 

      dr. Almási Csaba                                                                 Fürjes Pál 
   jegyző                                                                polgármester 



Általános indokolás

Az I. és II.  iskolafogászati körzetet ellátó fogorvosi rendelők telephelye az önkormányzati 
fenntartású Bem úti Általános Iskolában volt. 

A Bem úti Általános Iskola működtetését 2011. augusztus 30-tól a Római Katolikus Egyház 
vette  át.  Erre  tekintettel  a  fenntartóváltást  megelőzően szükségessé vált  az  iskolafogászati 
rendelők új telephelyen történő kialakítása.

Figyelemmel arra, hogy az Ózd város lakosságát ellátó fogászati rendelők az Ózd, Október 
23.  tér  1.  szám  I.  emeletén  működnek,  ezért  mind  a  lakosság,  mint  az  Önkormányzat 
szempontjából előnyös az, ha az iskolafogászati rendelők is a fogászati rendelőkkel azonos 
telephelyen működnek. 

A lehetőségeket mérlegelve az Ózd, Október 23. tér 1. szám alatti épület első emeletén került 
kialakításra  az  új,  mindkét  iskolafogászati  körzetet  ellátó  fogászati  rendelő,  amely  2011. 
szeptember 1-jétől működési engedéllyel rendelkezik. 

A rendelő kialakítási munkálatait a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény végezte, 
közfoglalkoztatás keretében. A kialakítás forrásszükségletét - amelynek összköltsége 1,238 M 
Ft volt - a 2010. évi pénzmaradványból erre a célra jóváhagyott előirányzat fedezte.

Az I. és II. iskolafogászati körzetek jelenleg helyettesítéssel vannak ellátva. (Az álláshelyek 
folyamatosan meg vannak hirdetve.) A rendelés zökkenőmentesen folyik az új rendelőben.

Folyamatban  van  annak  előkészítése,  hogy  a  fogászati  szűrés  az  általános  iskolákban 
kialakított  iskolaorvosi  rendelőkben  történjen  annak  érdekében,  hogy  ne  a  gyermekek 
utazzanak  csoportosan  a  fogorvoshoz,  hanem  a  fogászati  szűrés  legyen  biztosítva  a 
gyermekekhez  legközelebbi  helyszínen,  az  iskolában.  Ebben  az  esetben  csak  az  egyéb 
fogászati  ellátás  elvégzésére  kerül  majd  sor  az  Október  23.  tér  1.  I.  emeltén  kialakított 
fogászati rendelőben.

Fentiekre  tekintettel  szükséges  az  Ózd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a 
háziorvosi,  házi  gyermekorvosi,  fogorvosi  és  a  területi  védőnői  körzetekről  szóló  8/2011. 
(IV.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) mellékletei körében a fogorvosi 
körzeteket  szabályozók  közül  a  3.  melléklet  8-9.  pontjában  szereplő  táblázat  címének 
módosítása, az új telephely címének megjelölésével.

A Rendelet  módosítása  technikai  tartalmú,  ezért  Ózd  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
22/2011.(IX. 16.) önkormányzati rendeletének alkalmazása nem releváns. 

Részletes indokolás

                                                         Az 1-2. §-hoz

A Rendelet 3. mellékletének 8-9. pontjában szereplő táblázat címében módosításra kerül az I-
II. iskolafogászati körzetet ellátó fogászati rendelő telephelyének címe: Ózd, Bem út 8. szám 
helyett az Ózd, Október 23. tér I. szám I emelet cím kerül megjelölésre.


