
Fedőlap

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

Javaslat a dr. Székely Krisztina 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. Székely Krisztina 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: A dunaújvárosi  15.  számú  fogorvosi  körzet  ellátó  orvosa  dr.
Székely  Krisztina  havi  100  000,-Ft  összegű  támogatást  és  egy  új  rendelő  biztosítását  igényli
Önkormányzatunktól. Az előterjesztés a támogatási kérelem elbírálására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 13526-3/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: 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: 2019. 03. 08. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 03. 08. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Javaslat dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata a  15.  számú  fogorvosi  körzet
ellátására  2017.  május  17-én  feladatellátási  szerződést  kötött  a  Székely  és  Társai
Fogorvosi  Betéti  Társaság  képviselőjével  dr.  Székely  Krisztina  fogorvossal. (az
előterjesztés 1. számú melléklete) 

Dr. Székely Krisztina kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz, melyben havi 100 000,-
Ft összegű támogatást és egy másik rendelőt igényelt. 
Dr. Székely Krisztina a 15. sz. fogorvosi körzetbe tartozó betegeket jelenleg a Balogh Á.
u.  6.  fszt.  3.  szám  alatti  saját  tulajdonú  rendelőjében  látja  el,  ami  egy  lakóház
földszintjén található lakásból átalakított rendelő. A Doktornő a magánrendelését is itt
végzi. 
Kérelmében leírja, hogy a körzetet 2017. május 1. napján vette át. Idővel nyilvánvalóvá
vált, hogy a nagy betegforgalom miatt a közfinanszírozott ellátást nem tudja folytatni a
jelenlegi rendelőben. Az új rendelőt az Alkotás u. 7. szám alatti rendelőkomplexumban
kérte  elhelyezni,  amennyiben  a  jelenleg  folyó  rendelő-felújítási  pályázat  során  erre
lehetőség van. Ez a megoldás azért is lenne előnyös a betegek számára, mert a Béke
városrész több utcája is a körzethez tartozik. 
Továbbá leírja, hogy a rendelőbe 2017. februárban új fogászati egységkészüléket kellett
vásárolni,  mert  a  régi  elavult  és  nehezen  karbantartható  volt.  A  beruházáshoz
kamatmentes  hitelt  vett  fel  a  vállalkozás  600  000,-  Ft  önrész  befizetése  mellett.  A
körzetre kapott finanszírozás reálértékének csökkenése miatt az amortizációs költség és
a  havi  részletek  annyira  megterhelték  a  költségvetést,  hogy  a  vállalkozása
veszteségessé vált. A felvett hitelt havi 71 486,-Ft összeggel törleszti, ehhez hozzájön
az évi 85 000,-Ft amortizációs költség. Az összes költségére tekintettel havi 100 000,-Ft
összegű támogatást kér.
Kérelme az előterjesztés 2. számú melléklete. 

Az előterjesztés „I.”, és „II.” határozati javaslatot tartalmaz.
Az  I. számú  javaslat  a  rendelőhelyiség  biztosításáról  szól.  A  II. határozati  javaslat
rendelkezik  a  támogatás  kérdéséről.  A  II. határozati  javaslat  „A”  és  „B”  változatot
tartalmaz. A II. számú javaslat „A” változata a jelenlegi, havi 100 000,-Ft-os támogatás
visszautasításáról szól. A II. számú javaslat „B” változata a havi 100 000,-Ft vissza nem
térítendő  támogatás  megítéléséről  szól,  melynek  elfogadása  esetén  a  mellékelt
támogatási szerződés elfogadása szükséges. 
A támogatási szerződést a jelen Közgyűlés elé terjesztjük azzal a határozati javaslattal,
hogy Polgármester Úr jogosult legyen azt aláírni.
 
Tájékoztatjuk  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a  nem  önkormányzati  tulajdonú  fogászati
kezelőegységeket  üzemeltető  fogorvosok  eszközvásárlása  támogatására,  az  elavult
önkormányzati tulajdonú kezelőegységek cseréjére az áprilisi közgyűlésre előterjesztést
tervezünk. 
Amennyiben  a  Doktornő  helyiség  iránti  igénye  pozitív  elbírálást  nyer,  ott  a  rendelő
felszerelése is indokolt lesz. Ezért támogatásának kérdését a fogorvosok támogatásáról
szóló előterjesztéssel célszerű tárgyalni.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól  szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati  rendeletében külön



forrás nem került tervezésre dr. Székely Krisztina támogatására, de az összeg fedezete
rendelkezésre állhat a 2019. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi
alcím Egyéb kiadások soron. 

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. március 12-én
tárgyalta és az I. határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, a II.
határozati  javaslat  „B”  változatát  6  igen  szavazattal  egyhangúlag  támogatta.  Az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2019. március 12-én tárgyalta és
6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  nyilvánította. A  pénzügyi,
bizottság 2019. március 12-én tárgyalta és az I. határozati javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A II. határozati javaslat „B” változatú tervezetét is
6  igen  szavazattal  Közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  tartja. A  gazdasági  és
területfejlesztési  bizottság az  előterjesztést  2019.  március  13-án tárgyalta  és  5  igen
szavazattal  az  I.  határozati  javaslatot  és  a  II.  határozati  javaslat  „B”  változatát
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

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

 I.
   HATÁROZATI     JAVASLAT

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

dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székely és Társai Fogorvosi Betéti
Társaság  részére  önkormányzati  tulajdonú  rendelőt  biztosít  a  dunaújvárosi  15.
számú fogorvosi  körzetbe  tartozó  ellátottak  részére,  az  Alkotás  u.  7.  szám alatti
rendelő-komplexumban.

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

Határidő: -a kiválasztott helyiség felújítását követően azonnal, a rendelőfelújításra  
                         kiírt TOP 6.6.1. pályázat megvalósulásakor

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



 
                                                                       II.                                                        „A” 

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  dr.  Székely  Krisztina  a  Székely  és
Társai Fogorvosi Betéti Társaság képviselője (székhelye: 2400 Dunaújváros, Patak
köz 6.) kérelme alapján jelenleg nem kíván havi 100.000,-Ft 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.

                                                                      II.                                                        „B” 

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  dr.  Székely  Krisztina  a  Székely  és
Társai Fogorvosi Betéti Társaság képviselője (székhelye: 2400 Dunaújváros, Patak
köz  6.)  részére  havi  100.000,-Ft  összegű  vissza  nem térítendő  támogatást  nyújt
2019.  április  hónaptól  2019.  december  31.  napjáig,  vagy  legfeljebb  addig  az
időpontig, amíg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a közfinanszírozott
ellátáshoz  önkormányzati  tulajdonú  rendelőt  nem biztosít.  Dr.  Székely Krisztina  a
beruházáshoz  felvett  hitelről  szóló  szerződést  köteles  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzatához benyújtani.

2. Az  1.  pontban  jelölt  összeg  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  DMJV  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelet
tervezésekor  nem biztosította,  de az összeg rendelkezésre áll  az 5.  melléklet  11.
Egészségügyi alcím Egyéb kiadások soron.

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

Székely és Társai Fogorvosi Betéti Társasággal 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 jegyzőt, hogy a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor az 1. pontban
jelzett kötelezettségvállalást vegye figyelembe.

     Felelős     :  -a határozat végrehajtásáért: a jegyző
           -végrehajtásban való közreműködésért: a költségvetési és pénzügyi  

                        osztályvezető
     Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosítása

5. 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.

                                                                        

   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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