
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, a „Székely és
Társai” Fogorvosi Bt-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére és új
feladatellátási szerződés kötésére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Dr. Székely Károly fogorvos

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 11. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: A 15. számú fogorvosi körzet fogorvosa Dr. Székely
Károly   –  a  „Székely  és  Társai”  Fogorvosi  Betéti  Társaság  képviseletében  –
feladatellátási szerződésének megszüntetését kéri 2017. április 30. napjával, azzal, hogy
a körzet ellátását a továbbiakban a Társaságban tag Dr. Székely Krisztina látná el. Az
előterjesztés az orvosváltással kapcsolatos intézkedések elfogadását célozza.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit
E-mail címe: schleicher@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-324
Iktatószám: 27015-3/2016.
Előkészítő aláírása:                      Dr. Schleicher Judit
Igazgató/Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2016. 11. 02. 
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11. 02.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 
a  15.  számú  fogorvosi  körzet  egészségügyi  szolgáltatójával,  a  „Székely  és  Társai”
Fogorvosi Bt-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére  és új feladatellátási
szerződés kötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII.  törvény  (továbbiakban:  alapellátási  törvény)  5.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően  a
dunaújvárosi 15. számú fogorvosi körzetben a „Székely és Társai” Fogorvosi Bt-vel 2012. május
29-én  feladatellátási  szerződés  megkötésével  gondoskodott  a  fogorvosi  ellátásról.  Nevezett
feladatellátási  szerződés  30.  pontja  alapján  a  szerződést  bármelyik  fél  írásban  hat  hónapos
felmondási idővel felmondhatja. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Dr.  Székely  Károly  a  „Székely  és  Társai”  Fogorvosi  Betéti  Társaság  képviselője  a  Jogi,
Szervezési és Intézményigazgatási Osztályhoz eljuttatott nyilatkozatában 2016. október 31-től hat
hónapos  felmondási  idő  figyelembe  vételével  a  feladatellátási  szerződését  felmondta.  A
felmondási  idő  2017.  április  30.  napján  jár  le,  a  szerződés  ezen  a  napon  megszűnik.   (az
előterjesztés 2. számú melléklete)

Az alapellátási törvény 5. § (1) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról”, 

ennek értelmében  Önkormányzatunknak 2017. április 30. napjától ellátási kötelezettsége van a
15. számú fogorvosi körzetben. 

Dr. Székely Károly az Önkormányzatunkhoz eljuttatott levelében jelezte, hogy a körzetet felesége
Dr. Székely Krisztina szándékozik átvenni. Ha a doktornőt a jelenleg vidéken ellátott körzetéből
2017. április 30. napja előtt elengedik, akkor tevékenységét Dunaújvárosban hamarabb el tudja
kezdeni. Emiatt,  ha az Önkormányzat Dr. Székely Krisztinával feladatellátási szerződést kíván
kötni, akkor célszerű ilyen irányú szándékát kifejeznie.

A körzet  ellátása  kétféle  módon  történhet,  vagy  egy  megfelelő  végzettségű  orvossal  kötött
feladatellátási szerződés létrejöttével, vagy helyettesítés útján.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerint:

„Az  egy  éven  túl  helyettesítéssel  ellátott  alapellátást  nyújtó  területi  ellátási  kötelezettségű
fogorvosi szolgálatok esetén a szolgáltató az alapdíj 60 százalékára jogosult”,

emiatt szükséges a körzet mielőbbi betöltése. 

Amennyiben a körzet  betöltése sikertelen,  mert  Dr.  Székely Krisztina alkalmazása valamilyen
okból meghiúsul, az önkormányzatnak 2016. május 1-től kell a körzet lakosságának ellátásáról
helyettesítés  útján  gondoskodnia.  Annak  érdekében,  hogy  a  körzetet  helyettesítő  orvosok  a
feladat ellátásáért 2017. május 1. napjától finanszírozva legyenek, az önkormányzatnak a Fejér
Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztályától  működési
engedélyt  kell  kérnie  és  az  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár  Közép-dunántúli  Területi
Hivatalával a finanszírozási szerződést legkésőbb 2017. március 20-ig meg kell kötnie.

A helyettesítést végző orvos személyéről legkésőbb a Közgyűlés 2017. februári ülésén határozni
szükséges.

Fentiekre tekintettel a  „Székely és Társai” Fogorvosi Betéti Társasággal fennálló  feladatellátási
szerződés megszüntetése szükséges, ezért az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt
Közgyűlés elé.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. november 8-án tárgyalta 
és azt 7:0:0 arányban elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek. 



HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének

…  /2016.     (XI. 17.)     határozata

a  15.  számú  fogorvosi  körzet  egészségügyi  szolgáltatójával,  a  „Székely  és  Társai”
Fogorvosi Bt-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetéséről  és új feladatellátási
szerződés kötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a „Székely és Társai” Fogorvosi Betéti Társaság (képviseli: Dr.
Székely  Károly)  között  2012.  május  29-én  létrejött  feladat-ellátási szerződést  dr.  Székely
Károly 2017. április 30. napjával felmondta. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy Dr. Székely
Krisztinával  feladatellátási  szerződést  kíván  kötni,  amennyiben  a  dunaújvárosi  15.  számú
fogorvosi körzet praxisjogát Dr. Székely Károlytól megvásárolja, vagy azt ingyenesen átveszi.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja,  hogy a dunaújvárosi 15.  számú
fogorvosi  körzet  ellátását  – Dr.  Székely  Krisztina  alkalmazásának meghiúsulása esetén –
2017. május 1. napjától helyettesítéssel oldja meg, egyben felkéri a polgármestert, hogy a 15.
számú fogorvosi körzetet  2017.  május 1.  napjától  helyettesítő egészségügyi  szolgáltatóval
megkötendő szerződést a Közgyűlés 2017. februári ülésére terjessze elő.

Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató

Határidő: 2017. februári közgyűlés időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  –  Dr.  Székely  Krisztina
alkalmazásának meghiúsulása esetén  –  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától a 15.
számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására működési engedélyt kér,  majd a
jogerős  működési  engedély  birtokában  finanszírozási  szerződést  köt  az  Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával.

Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató

Határidő: A helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését követően haladéktalanul.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy „Székely és Társai”
Fogorvosi Betéti Társaságot a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.

Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató

Határidő: 2016. december 15.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke




