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dr. Szemerédi László kérelme nagyértékű fogászati kezelőegység vásárlásához  

támogatás megállapítására   
 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

A fogászati alapellátást végző dr. Szemerédi László fogorvos, a dr. Szemerédi László Fogorvosi 

Kft nevében az 1. számú   melléklet szerinti kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy 

nagyértékű fogászati kezelőegység eszközvásárlásnál támogatást nyújtsunk.  

 

A képviselő-társaimat az alábbiakról szeretnem tájékoztatni:  

 

dr. Szemerédi László fogorvos 1999. szeptember 1-je óta látja el településünkön a fogászati ellá-

tást. A fogászati ellátást területi kötelezettséggel végzi, mely során az egyik telephely Nagycenk 

településen van ( Nagycenk, Fertőboz, Nagylózs, Pinnye ) , míg a másik Hegykő ( Hegykő, Fer-

tőhomok, Hidegség ) településen. 

 

Doktor úr heti 36 órában végez TB finanszírozással fogorvosi ellátást. 

 

A korábbi években, 2016.évben 1,5 milló Ft összegű lézer vásároláshoz önkormányzatunk 

150.000 Ft összeggel járult hozzá.  

 

Tavalyi évben Magyar Falu program keretében alapellátáshoz tartozó eszközökre pályázhattunk a 

fogászatnál és a háziorvosi rendelőnél is, így sikeres pályázat útján 1,5-1,5 millió Ft  értékű esz-

közzel gazdagodott mind a háziorvosi, mind a fogászati rendelő.  

 

Jelen kérelemnél nem kívánok javaslatot tenni, képviselő-társaimmal együtt fogjuk az ülésen ki-

alakítani álláspontunkat.  

 

A fogászati kezelőegység, többfunkciós, a jelenlegi kezelőegységet váltaná ki. A finanszírozás 

nagyrészt hitellel történne, ehhez kér a fogorvos pénzügyi támogatást.   

 

 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.  
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……/2020.(….) önkormányzati határozat a dr. Szemerédi László Fogorvosi Kft eszközvá-

sárlási  támogatásáról 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete …….  Ft támogatást állapít meg 

dr. Szemerédi László háziorvosi fogorvos részére nagyértékű fogászati kezelőegység készülék 

vásárlásához (A fogorvos a háziorvosi szolgálatot területi ellátási kötelezettséggel végzi).  

 

A támogatással az eszközbeszerzést követő 60 napon belül, de legkésőbb 2021. február 28-

áig el kell az önkormányzat felé számolni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.  

 

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző  

Határidő:  azonnal  

 

vagy 
 

 

……/2020.(….) önkormányzati határozat a dr. Szemerédi László Fogorvosi Kft eszközvá-

sárlási  támogatásának elutasításáról 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem állapít meg támogatást dr. 

Szemerédi László háziorvosi fogorvos részére nagyértékű fogászati kezelőegység készülék vásár-

lásához.  

 

 

 

 

 

Nagycenk, 2020. február 19.  

 

 

Csorba János  

polgármester 

 

 


