
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.  március 21.

Javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos támogatási kérelmének 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. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos
                      
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 12.
pénzügyi bizottság 2019. 03. 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 13.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  2019.  január  1.
napjától  feladatellátási  szerződést  kötött dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold  fogorvossal  a  10.
számú fogorvosi  körzet  ellátására.  Dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold  havi  60.000,-Ft  összegű
albérleti  támogatást  igényel  Önkormányzatunktól.  Az  előterjesztés  a  támogatási  kérelem
elbírálására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 5083-4/2019.
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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2019. 03. 04. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 04.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 03. 04. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített



A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos által benyújtott, albérleti díj kiegészítése
iránti kérelem elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata a  10.  számú  fogorvosi  körzet
ellátására  2018.  október  25-én  feladatellátási  szerződést  kötött  dr.  Kosztándi-Molnár
Arnold  fogorvossal. (az  előterjesztés  1.  számú  melléklete)  Dr.  Kosztándi-Molnár
Arnold fogorvosi tevékenységét 2019. január 1-én megkezdte.

Dr. Kosztándi-Molnár Arnold kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz, melyben havi
60.000,-Ft  összegű albérleti  hozzájárulást  igényelt. Jelenleg  Mezőfalván él,  szeretne
Dunaújvárosba  költözni,  pályakezdő  vállalkozóként  egy  lakás  teljes  albérleti  díjának
kifizetése túl nagy teher számára. Kérelme az előterjesztés 2. számú melléklete. 
Kérelmében leírja, hogy tavaly már pályázott szakemberlakásra, amit nem kapott meg.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól  szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati  rendeletében külön
forrás  nem  került  tervezésre  dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold  albérleti  díjának
kiegészítésére, de az összeg fedezete rendelkezésre állhat a 2019. 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  kérelmezőt,  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. 

Fentiek  miatt  a szerződést  a  jelen  Közgyűlés  elé  terjesztjük  azzal  a  határozati
javaslattal, hogy Polgármester Úr jogosult legyen azt aláírni.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. március 12-én
tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag az „A” változatot támogatta. Az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2019. március 12-én tárgyalta és 6 igen
szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  nyilvánították.  A pénzügyi,  bizottság
2019.  március  12-én  tárgyalta  és  a  határozati  javaslat  „A”  változatú  tervezetét  is
Közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja. A gazdasági és területfejlesztési bizottság az
előterjesztést 2019. március 13-án tárgyalta és 5 igen szavazattal 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
.../2019. (III.21.) határozata

a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos által benyújtott, albérleti díj kiegészítése
iránti kérelem elbírálásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  dr.  Kosztándi-Molnár  Arnold  egyéni
vállalkozó fogorvos (székhelye: 2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 1.) részére bérleti
díj  kiegészítésként havi 60.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt
mindaddig, amíg lakhatását bérleményben oldja meg, de legfeljebb a feladatellátási
szerződés hatálybalépését követő hat évig azzal, hogy dr. Kosztándi-Molnár Arnold
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  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló 6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelet  5.
melléklet  11.  Egészségügyi  alcím  Dologi  kiadások  sorról  az  Egyéb  kiadások  sor
javára történő átcsoportosítás útján biztosítja.

     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                     - a végrehajtásban való közreműködésért: a jegyző
                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:

     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy dr.
Kosztándi-Molnár  Arnolddal a jelen  határozat  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: 2019. április 12.

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

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

     Határidő:  2019. március 29.

 



 „B” változat
   HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (III.21.) határozata

a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos által benyújtott, albérleti díj kiegészítése
iránti kérelem elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos
kérelme alapján (2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 1.)  albérleti díj kiegészítéséhez
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:  2019. március 29.

Dunaújváros, 2019. március 21.

   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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