
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. szeptember 20.

Javaslat a 10. számú fogorvosi körzetre dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal feladatellátási
előszerződés  és  -szerződés  megkötésére,  a  meglévő  feladatellátási  szerződés  egyidejű
megszüntetésével; a körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: Dr. Kéthelyi Ágnes fogorvos
Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos

                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19.
pénzügyi bizottság 2018. 09. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 10. számú fogorvosi körzetet ellátó dr. Kéthelyi Ágnes a
körzetre  vonatkozó  praxisjogát  –  az  Önkormányzatunk  által  nyújtott  támogatás  megítélése  esetén  –
eladná dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos részére. Dr. Kosztándi-Molnár Arnold a praxisvásárláshoz
támogatást  kér  Önkormányzatunktól.  Az  előterjesztés  dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold  fogorvossal
feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, a támogatási kérelme elbírálására,
valamint a meglévő feladatellátási szerződés megszüntetésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 21830-14/2018.
Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-324
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit

Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2018. 09. 07. Ellenőrzés dátuma: 2018. 09. 07.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2018. 09. 07. Ellenőrzés dátuma: 2018. 09. 07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Javaslat a 10. számú fogorvosi körzetre dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal
feladatellátási előszerződés és -szerződés megkötésére, a meglévő feladatellátási
szerződés egyidejű  megszüntetésével;  a körzet  átvételéhez  igényelt  támogatás
iránti kérelem elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  10.  számú  fogorvosi  körzet
ellátására  2012.  május  29-én  feladatellátási  szerződést  kötött  dr.  Kéthelyi  Ágnes
fogorvossal, a szerződést a felek több alkalommal módosították.  (az előterjesztés 1.
számú melléklete)

Dr.  Kéthelyi  Ágnes  bejelentette,  hogy  fogorvosi  tevékenységét  befejezi,  az
Önkormányzatunkkal  kötött  feladatellátási  szerződését  közös  megegyezéssel
megszüntetné. A szerződés megszűnése időpontja, a praxist megvásárolni szándékozó
dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold fogorvosi  tevékenységének megkezdésével  esne egybe,
ami  a feltételek  teljesülése esetén 2018.  december  31.  A szerződés megszüntetése
feltételeként  a  Doktornő  praxisjoga  ellenértékének  kifizetését  jelölte  meg.  (az
előterjesztés 2. számú melléklete)

A praxisjog megvásárlásáról szóló megállapodást dr. Kéthelyi Ágnes és dr. Kosztándi-
Molnár  Arnold  benyújtották  Önkormányzatunkhoz.  (az  előterjesztés  3.  számú
melléklete)

Dr.  Kosztándi-Molnár Arnold jelenleg Mezőfalván élő,  de Dunaújvárosban letelepedni
szándékozó  fogorvos,  diplomáját  a  Pécsi  Tudományegyetemen  2018.  július  7-én
szerezte.  A  diploma  megszerzéséhez  szükséges  gyakorlatait  teljesítette.
Önkormányzatunkhoz eljuttatott 2018. augusztus 17-én kelt levelében tájékoztatott arról,
hogy a dunaújvárosi 10. számú fogorvosi praxist  5.000.000,- Ft-ért megvásárolná dr.
Kéthelyi  Ágnestől,  abban az esetben ha Önkormányzatunk a praxis 5.000.000,-Ft-os
vételárát  támogatásként  a  részére  megadná.  További  3.000.000,-Ft-ot  kért  a  praxis
elindításával kapcsolatos költségekre.

Dr.  Kéthelyi  Ágnes  praxisának  átvétele  az  alábbi  becsült  költségeket  jelentené  dr.
Kosztándi-Molnár Arnold szerint:

 praxisjog megvásárlása                                         5.000.000,-Ft
 praxis elindításának biztosítása

                     -anyagköltség, egyéni vállalkozás elindítása,
                       asszisztensi költség        3.000.000,-Ft

Mindösszesen 8.000.000,- Ft egyszeri költség hozzájárulás. (az előterjesztés 4. számú
melléklete)

Dr. Kéthelyi Ágnes a 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti rendelőben végzi a
10.  számú  fogorvosi  körzet  betegeinek  ellátását.  A  körzetben  a  minimumfeltételek
biztosítottak, működési engedély kiadása esetén azonban célszerű lenne a korszerűtlen
eszközpark fejlesztése.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet szerint az Önkormányzatnak biztosítania kell a
személyi és tárgyi minimumfeltételeket, mely az előterjesztés 5. számú melléklete.
           



Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (3) bekezdése szerint a
praxisjog  személyhez  kapcsolódó  vagyoni  értékű  jog,  amely  elidegeníthető  és
folytatható.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) – (2) bekezdése
szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni
kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy köteles bejelenteni az
Önkormányzatnak,  és  az Önkormányzat  nyilatkozik,  hogy a praxisjogot  megszerezni
kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén – az adott körzet vonatkozásában
feladat-ellátási szerződést kíván-e kötni, és amennyiben kíván, akkor az Önkormányzat
a praxisjogot megszerző orvossal előszerződést köt. 

A körzet ellátása a Dr. Kosztándi-Molnár Arnolddal kötendő feladatellátási szerződéssel
folyamatos  lenne.  Az  Önkormányzat  számára  előnyös,  hogy  maga  a  távozó  orvos
gondoskodik a fogorvosi körzet betöltéséről.

Dr. Kosztándi-Molnár Arnold a fogorvosi tevékenységet a Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély
jogerőre emelkedésétől kezdve – Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötött feladatellátási szerződés alapján – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel
kötött finanszírozási szerződés birtokában kezdheti meg. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a
háziorvos önálló orvosi tevékenységét az önkormányzat által meghatározott háziorvosi
körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől láthatja el.

A praxis átadás-átvétel szabályait az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tör-
vény fent hivatkozott rendelkezései tartalmazzák, továbbá ezen törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § és 13/A. § tartalmazza, amely az alábbi:

 13. § (1) A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki – fi-
gyelembe véve az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is – nem rendelkezik pra-
xisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges fel-
tételeknek.

 (2) A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő
harminc napon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek.

 13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűné-
sét követő 6 hónap alatt van lehetőség.

(2) Ha a közalkalmazotti  jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti  jogvi-
szonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését köve-
tő 6 hónap alatt van lehetőség.

(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogvi-
szony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti
az engedélyező szervet.

A praxisjog átadása a fenti szabályok szerint – Önkormányzatunk által nyújtott anyagi
támogatás esetén – megtörténik. 

Jelen esetben az állami pályázatokat a kérelmező nem tudja igénybe venni.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól  szóló Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  5/2018.  (II.16.)  önkormányzati  rendeletében külön  forrás  nem  került



tervezésre  praxisjog  megvásárlásának  támogatására,  de az  összeg  fedezete
rendelkezésre állhat a 2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi
alcím  Dologi  kiadások  sorról  az  Egyéb  kiadások  sorra  történő  átcsoportosítással  a
Közgyűlés támogató jellegű döntése esetén. 

Az előterjesztés „A”, és „B”  határozati javaslatot tartalmaz. Amennyiben a Közgyűlés
támogatni kívánja a praxis megvásárlását, abban az esetben az „A” határozati javaslatot
szükséges elfogadni. Amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy nem kívánja támogatni a
kérelmet, úgy a „B” változatot szükséges elfogadni. 

Támogatás esetén a támogatási szerződésben indokolt lehet kikötni, hogy a támogatott
meddig  végezzen  fogorvosi  tevékenységet  Dunaújvárosban.  Abban  az  estben,  ha
bármely  okból  a  szerződésben  meghatározott  idő  előtt  megszüntetné  fogorvosi
tevékenységét,  célszerű  kikötni,  hogy  a  támogatás  időarányos  részét  köteles
visszafizetni.  A támogatási szerződés a határozati javaslat „A” változatának 1. számú
melléklete.

Amennyiben  az  Önkormányzat  Dr.  Kosztándi-Molnár  Arnolddal  feladatellátási
szerződést  kíván  kötni,  az  „A”  határozati  javaslat  3.  számú  melléklete  szerinti
feladatellátási  előszerződést  kell  megkötni.  Az  „A”  határozati  javaslat  4.  számú
melléklete szerinti végleges feladatellátási szerződést abban az esetben lehet megkötni,
ha az előszerződésben foglalt feltétel teljesül. Előreláthatóan 2018. november hónapban
kaphat működési engedélyt Dr. Kosztándi-Molnár Arnold. A 2019. január 1-i kezdésre
tekintettel célszerű már a jelen előterjesztés alapján a végleges szerződés tartalmának
meghatározása is. 

Az előkészítő osztály javaslata, hogy a kérelem támogatása esetén a praxis vételárát
minimum biztosítsa  az  Önkormányzat.  A támogatással  azon túl,  hogy fiatal  orvossal
gazdagodna  Dunaújváros  alapellátása,  a  körzet  hosszú  távú,  biztonságos  ellátása
valósulna meg.

A felsorolt  szerződések  megkötése  szükséges  ahhoz,  hogy  az  ellátás  és  a  körzet
finanszírozása folyamatos legyen. 

Fentiek  miatt  a felsorolt  szerződéseket  a  jelen  Közgyűlés  elé  terjesztjük  azzal  a
határozati javaslattal, hogy a Polgármester Úr jogosult legyen azokat aláírni.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. szeptember 11-
én tárgyalta  és 8 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal  az „A”  határozati  javaslatot
elfogadásra  javasolja.  Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az  előterjesztést  a
közgyűlési  postázást  követően  tárgyalta,  ezért  a  bizottság  véleményét  az  elnök  a
Közgyűlésen szóban ismerteti. A pénzügyi, bizottság 2018. szeptember 11-én tárgyalta
és  a  határozati  javaslat  „A”  változatát  elfogadásra  javasolja  a  Közgyűlésnek. A
gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  2018.  szeptember  12-én
tárgyalta  és  7  igen  szavazattal  az  előterjesztést  és  az  „A”  határozati  javaslatot
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.



„A” változat

HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2018. (IX.20.) határozata
a 10. számú fogorvosi körzetre dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal

feladatellátási előszerződés és -szerződés megkötésére, a meglévő feladatellátási
szerződés egyidejű megszüntetésével; a körzet átvételéhez igényelt támogatás

iránti kérelem elbírálásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold  egyéni
vállalkozó fogorvos (székhelye:  2422 Mezőfalva,  Semmelweis utca 1.)  részére dr.
Kéthelyi  Ágnes  Gizella  fogorvosi  praxisa  megvásárlásához  5.000.000,-Ft  összegű
egyszeri,  vissza nem térítendő támogatást  nyújt  a  határozat  1.  számú melléklete
szerinti támogatási szerződésben foglalt feltételekkel.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg fedezetét
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (IX.20.)  önkormányzati  rendelet  5.
melléklet  11.  Egészségügyi  alcím  Dologi  kiadások  sorról  az  Egyéb  kiadások  sor
javára történő átcsoportosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy dr.
Kosztándi-Molnár Arnolddal a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási
szerződést kösse meg. 

      Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                     -végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető
                     -a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: a
                       költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
      Határidő: -a szerződés aláírására: 2018. október 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése tudomásul  veszi,  hogy dr.  Kéthelyi
Ágnes Gizella fogorvos a 10. számú fogorvosi körzet praxisjogát (telephely: 2400
Dunaújváros,  Vasmű út  10.)   dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold részére  elidegenítette,
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  2.  számú  melléklete  szerinti
feladatellátási  szerződést megszüntető okiratot írja alá dr. Kéthelyi  Ágnes Gizella
fogorvossal.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: polgármester
-a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:  - a határozatnak az érintettekkel való közlésére: 2018. október 1.
                  - a megszüntető okirat aláírására: 2018. október 31.

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy
2019. január 1-től a dunaújvárosi 10. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan területi
ellátási  kötelezettséggel feladatellátási  szerződést kíván kötni  dr.  Kosztándi-Molnár
Arnold egyéni vállalkozó fogorvossal. 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a



határozat  3.  számú  melléklete  szerinti  feladatellátási  előszerződést  írja  alá  a  dr.
Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal.

     Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: a polgármester

- végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető

     Határidő: 2018. október 31.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat  4.  számú  melléklete  szerinti  feladatellátási  szerződést  írja  alá  dr.
Kosztándi-Molnár  Arnold fogorvossal,  miután  dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold a  2400
Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti telephelyre a praxisjogot engedélyező jogerős
határozat eredeti példányát bemutatta.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: a polgármester
 -végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető

     Határidő: A jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül
 

 „B” változat
   HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (IX.20.) határozata

a 10. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Kosztándi-Molnár Arnold
fogorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés

megkötéséről, a meglévő feladatellátási szerződés egyidejű megszüntetésével,
valamint a körzet működtetésének megkezdéséhez szükséges támogatás iránti

kérelem elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos
kérelme  alapján  (2422  Mezőfalva,  Semmelweis  utca  1.)   a  területi  ellátási
kötelezettséggel  végzendő  dunaújvárosi  fogorvosi  körzet  működtetése
megkezdéséhez nem kíván támogatást nyújtani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  utasítja a polgármestert  a határozat
közlésére.

     Felelős     :  -a határozat közléséért: polgármester
           -végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető

     Határidő:  2018. október 1.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

   Lőrinczi Konrád s.k.  Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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