
Fedőlap

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

Javaslat  a 3.  számú fogorvosi  körzet  ellátására dr.  Garai  Gréta fogorvossal  feladatellátási
előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és 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. Garai Gréta 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 3. számú fogorvosi körzetet Dunaújváros MJV
Önkormányzata látja el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Garai Gréta fogorvos az üres praxis betöltésére
jelentkezett, munkája megkezdéséhez támogatást igényel Önkormányzatunktól. Az előterjesztés dr.
Garai  Gréta  fogorvossal  feladatellátási  előszerződés  és  feladatellátási  szerződés  megkötésére,
valamint a támogatási kérelem elbírálására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 20942-10/2018.
Ügyintéző aláírása: Dr. Schleicher Judit 
s.k.Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit

Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

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 s.k.
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 s.k.
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 
a  3.  számú  fogorvosi  körzet  ellátására  dr.  Garai  Gréta  fogorvossal  feladatellátási
előszerződés,  feladatellátási  szerződés  megkötésére  és  támogatás  iránti  kérelem
elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  3.  számú  fogorvosi  körzet  ellátását
2016. november 1. óta helyettesítéssel, a dr. Dénes Judit fogorvossal 2016. október 4-én
kötött megbízási szerződéssel oldja meg. Dr. Dénes Judit megbízási szerződése a 3. számú
fogorvosi  körzet helyettesítésére szóló finanszírozási  szerződés érvényességéig szól.  (az
előterjesztés 1. számú melléklete)

Dr. Garai Gréta Dunaújvárosban élő fogorvos, diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen
2018. június 21-én szerezte. A diploma megszerzéséhez szükséges gyakorlatait teljesítette.
Önkormányzatunkhoz  2018.  július  13-án  eljuttatott  levelében  tájékoztatott  arról,  hogy  a
tartósan betöltetlen  dunaújvárosi  3.  számú fogorvosi  praxist  betöltené.  Kérelmezte,  hogy
amíg saját tulajdonú lakóingatlannal nem rendelkezik, addig Önkormányzatunk térítse meg a
havi 60.000,- Ft összegű albérleti díját. (az előterjesztés 2. számú melléklete)

Dr.  Dénes  Judit  a  2400  Dunaújváros,  Október  23.  tér  2.  szám  alatti  saját  tulajdonú
rendelőjében végzi  a 3. számú fogorvosi  körzet betegeinek ellátását.  Dr.  Garai Gréta az
ellátást a körzet korábbi működési helyén a Vasmű út 10. szám alatt található helységében
végezné, ahol jelenleg az 1. fogorvosi körzet betegeinek ellátása is történik.

A körzetben a minimumfeltételek biztosítottak, működési engedély kiadása esetén azonban
a korszerűtlen eszközpark fejlesztése elengedhetetlen, különös tekintettel arra, hogy az ott
szolgáltatást  nyújtó  fogorvos  saját  tulajdonú  eszközeit  használja,  javarészt  az  elavult
önkormányzati eszközök helyett.
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 3. számú melléklete.
           
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 törvény
2. § (3) bekezdése szerint a praxisjog személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely
elidegeníthető és folytatható.

A praxisjog engedélyezés szabályait az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tör-
vény fent hivatkozott rendelkezései tartalmazzák, továbbá ezen törvény végrehajtásáról szó-
ló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (1) (4) és 11. §-a, amely az alábbi:

„4. § (1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki há-
ziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jo-
gosult...”

„(4) Praxisengedély tartósan betöltetlen körzetre is kiadható...” 

„11. § A praxisjogot elidegenítő háziorvos, illetve tartósan betöltetlen körzet esetén a
helyettesítő gondoskodik a szakmai feladatok, valamint – az egészségügyi és hozzá-
juk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvénynek meg-
felelően – a bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a házi-
orvosi szolgáltatást nyújtó új háziorvos számára történő átadásáról.”



A körzet ellátása a dr. Garai Grétával kötendő feladatellátási szerződéssel folyamatos lenne.
Tartósan betöltetlen körzetünkbe fiatal  dunaújvárosi orvos kerülne, ami Önkormányzatunk
számára rendkívül előnyös.

Dr.  Garai  Gréta  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. 

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  a  szakember  albérleti  díjának  megtérítésére,  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. 

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  a
támogatást Önkormányzatunk nem folyósítja tovább. Megszűnne a támogatás az esetben is,
ha a fiatal szakember letelepedésére központi forrásból esetlegesen támogatást szerez. A
támogatási szerződés a határozati javaslat 1. számú melléklete.

Amennyiben az Önkormányzat Dr. Garai Grétával feladatellátási szerződést kíván kötni, a
határozati javaslat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést kell megkötni. A
határozati javaslat 3. 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.  Garai  Gréta.  A  2019.  január  1-i
kezdésre  tekintettel  célszerű  már  a  jelen  előterjesztés  alapján  a  végleges  szerződés
tartalmának meghatározása is. 

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

Fentiek  miatt  a felsorolt  szerződéseket  a  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 és 0 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja. Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a közgyűlési postázást
követően tárgyalta, ezért a bizottság véleményét a bizottság elnöke a Közgyűlésen szóban
ismerteti. A pénzügyi, bizottság 2018. szeptember 11-én tárgyalta és a határozati javaslatot
elfogadásra  javasolja  a  Közgyűlésnek.  A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  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 javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.



HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal feladatellátási
előszerződés, feladatellátási szerződés megkötéséről és támogatás iránti kérelem

elbírálásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Garai Gréta egyéni vállalkozó fogorvos
(székhely: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 33.) részére számla ellenében havi 60.000,-
Ft  összegű  albérleti  díj  címén  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a  fogorvosi
tevékenység  tényleges  megkezdésétől  saját  tulajdonú  lakóingatlan  megvásárlása
időpontjáig, illetve a letelepedés központi  forrásból történő esetleges támogatásáig, de
legfeljebb a feladatellátási szerződés hatálybalépését követő öt évig, azzal, hogy dr. Garai
Gréta az albérleti szerződést köteles Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához
benyújtani.

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.
Garai  Grétával a jelen  határozat  1.  számú  mellékletét  képező  támogatási szerződést
kösse meg. 

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a végrehajtásban való közreműködésért: a 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  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy
legkésőbb 2019. január 1-től a dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzetre területi ellátási
kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr.  Garai Gréta egyéni vállalkozó
fogorvossal. 

5.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy a  
határozat  2.  számú  melléklete  szerinti  feladatellátási  előszerződést  írja  alá  a  dr.  
Garai Gréta fogorvossal.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

  - a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:  2018. október 31.

6.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá dr.  Garai Gréta
fogorvossal, miután dr. Garai Gréta a 2400 Dunaújváros, Vasmű  út  10.  szám  alatti
telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős határozat  eredeti  példányát



bemutatta.

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

Határidő: A jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül

 
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


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

