
Fedőlap

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

Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének  a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt
támogatás  iránti  kérelem  elbírálásáról  és  feladatellátási  szerződés  megkötéséről  szóló
697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon kívül helyezésére

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: -
                      
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: Az előterjesztés a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt
támogatás iránti  kérelem elbírálásáról  és feladatellátási  szerződés megkötéséről  szóló  697/2018.
(XII.13.) határozat hatályon kívül helyezését kezdeményezi a támogatás okafogyottá válása kapcsán.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 2996-9/2019.
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. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 06.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 03. 07. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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



J A V A S L A T 
Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt

támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés megkötéséről szóló
697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Közgyűlés! 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 697/2018. (XII.13.) határozatával a 9. számú
fogorvosi  körzet  átvételéhez igényelt  támogatás  iránti  kérelem elbírálásáról  és  dr.  Pavel
Andrei Emillel feladatellátási szerződés megkötéséről döntött.  (az előterjesztés 1. számú
melléklete)
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánította,  hogy dr.  Pavel  Andrei  Emil
fogorvos részére dr. Andorfalvi Éva Ilona fogorvosi praxisa megvásárlásához 5.000.000,-Ft
összegű egyszeri,  vissza nem térítendő támogatást  nyújt,  további  támogatásként  öt  évig
megtéríti dr. Pavel Andrei Emil munkába járásának költségét.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazta a polgármestert támogatási és a
9.  sz.  fogorvosi  körzet  ellátása  érdekében  feladatellátási  szerződés,  valamint  a  9.  sz.
fogorvosi  körzet  ellátására  dr.  Andorfalvi  Éva fogorvossal  kötött  feladatellátási  szerződés
felbontásának aláírására.

Dr. Pavel Andrei Emil Önkormányzatunkhoz eljuttatott levelében jelezte, hogy nem kívánja
megvásárolni  a  praxist  és  feladatellátási  szerződés-kötési  szándékától  eláll.  (az
előterjesztés 2. számú melléklete)

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
szerint:
„A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról”, 

ennek értelmében, az ellátás folyamatossága biztosítása érdekében a dr. Andorfalvi Évával
kötött  feladatellátási  szerződés  felbontása  és  dr.  Pavel  Andrei  Emillel  támogatási  és
feladatellátási szerződés megkötése okafogyottá vált.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  2019.  március  12-én
tárgyalta  és  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 nyilvánították. A pénzügyi, bizottság 2019. március 12-én tárgyalta
és  6  igen  szavazattal  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a  Közgyűlésnek. A
gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2019. március 13-án tárgyalta és 5
igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt
támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés megkötéséről szóló

697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon kívül helyezéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 9. számú fogorvosi  körzet átvételéhez



igényelt  támogatás  iránti  kérelem elbírálásáról  és  feladatellátási  szerződés megkötéséről
szóló  697/2018.  (XII.13.)  számú határozatát  hatályon  kívül  helyezi  azzal,  hogy  a
hatályvesztés időpontja 2019. március 21.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelet  5.  melléklet  11.  Egészségügyi
alcím Egyéb kiadások sorról  dr.  Pavel  Andrei  Emil  ötmillió forint  összegű praxisvásárlási
összegét a Dologi kiadások sorra átcsoportosítja.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: a polgármester      
                   - a végrehajtásban való közreműködésért: a jegyző
                   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: a költség-
                      vetési és pénzügyi osztály vezetője
    Határidő:  a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri a  polgármestert  a  határozat
megküldésére.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: a polgármester      
                   - a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető
    Határidő:  2019. április 5.

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


