
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.  április 18.

Javaslat Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen dolgozó 
fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására

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. 04. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 09.
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10.

A  napirendi  pont  tartalma: Dunaújváros  alapellátásában  nem  önkormányzati  tulajdonú
kezelőegységen  dolgozó  fogorvosok  egyszeri,  500.000,-Ft  összegű,  eszközvásárlási  célú
támogatásra irányul az előterjesztés. A támogatás időszerűségét a 2017/852 európai parlamenti és
tanácsi  rendelet  10.  cikke  (higany  rendelet)  adja, amelyre  hivatkozással  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztálya  már  több  kötelező
határozatot kiadott.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 14859-2/2019.
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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2019. 04. 05. Ellenőrzés dátuma: 2019. 04. 05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 04. 05. Ellenőrzés dátuma: 2019. 04. 05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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



Javaslat 
Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen dolgozó

fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

 A  2017/852  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  10.  cikke  (higany  rendelet)
értelmében 2019. január 1-től meg kell tiltani, hogy a fogászati szakemberek a higanyt
ömlesztett formában használják fel, kizárólag az előre adagolt, kapszulázott fogászati
amalgám használata megengedhető. Továbbá mind a fogászati szakemberek, mind a
betegek higanynak történő expozícióval szembeni védelme érdekében 2019. január 1-
től azon fogászati létesítményekben, amelyekben fogászati amalgámot használnak fel,
vagy fogászati amalgámtömést vagy ilyet tartalmazó fogakat távolítanak el, a fogászati
létesítmény  üzemeltetőjének  kötelezővé  kell  tenni  az  amalgám-szeparátorok
használatát. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
rendelkező határozatot adott ki a közelmúltban működési engedélyt szerzett dr. Garai
Gréta és dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvosok részére, a Vasmű út 10. szám alatti
telephelyen  a  fogorvosi  szakmában  fennálló  hiányosság  megszüntetése  céljából.  A
határozatban  az  EU  2017/852.  rendelet  alapján  fogászati  amalgám-szeparátor
biztosítását írta elő. A határozatban előírtak teljesítési határideje 2019. június 30.
(az előterjesztés 2. számú melléklete) A Népegészségügyi Osztály vezetője szóban
további kötelezések kiadását helyezte kilátásba.

Amalgám-szeparátorok beszerzésére jelenleg nincs központi pályázati lehetőség.

Dunaújvárosban  az  alapellátást  11  fogorvos  biztosítja,  akikhez  Dunaújváros  teljes
lakossága  tartozik.  Három  rendelő  kivételével  a  fogászati  rendelőkben  lévő
kezelőegységek  –  amelyeket  amalgám-szeparátorral  el  kell  látni  –  a  fogorvosok
tulajdonában vannak.

A  2017/852  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  előírásainak  való  megfelelés
érdekében célszerűnek tartanánk eszközfejlesztés –  elsősorban amalgám-szeparátor
beszerzése – címen egyszeri 500 000,-Ft/fogászati körzet összeg biztosítását azon
dunaújvárosi  alapellátó  fogorvosok  részére,  akik  nem  önkormányzati  tulajdonú
kezelőegységen dolgoznak. Ezen orvosok gépeikkel önkormányzati feladatot látnak el.
Finanszírozásuk nem túl magas, leginkább alulfinanszírozottak. A jogszabályi előírásnak
való megfelelés anyagi vonzata nem terhelhető kizárólag rájuk.

Nem részesülnének ilyen támogatásban a következő körzetek: 
-1.  (dr.  Kovács  Henrietta)  és  3.  (dr.  Garai  Gréta)  körzet  (melyek  egy  rendelőben
működnek),  ahol  az  új  kezelőegység  beszerzése  folyamatban van.  A 18.  (dr.  Vajda
Gabriella)  és  7.  (dr.  Gátszegi  Tamás)  fogorvosi  körzetünkbe  új  kezelőegység
beszerzésére előterjesztést tervezünk a két gép elavultsága, alkatrészpótlás nehézségei
miatt.  Az új  kezelőegységek már amalgám-szeparátorral  felszereltek, ott  nem kell  az
amalgám-szeparátort beszerezni.
-a  15.  (dr.  Székely  Krisztina)  körzetünk  részére  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése új rendelő biztosításáról döntött. (az előterjesztés 3. számú melléklete) Az
új rendelőbe önkormányzati eszköz – új kezelőegység – beszerzése szükséges. Így az
év folyamán még összesen 3 db fogászati kezelőegység beszerzését tervezzük.



Előzőek miatt a támogatás az alábbi 6 fogorvosi körzetet érinti: 9. (dr. Andorfalvi Éva),
10. (dr. Kosztándi-Molnár Arnold), 12. (dr. Baburin Alexandr), 14. (dr. Krizsán Gábor), 16.
(dr. Adusz Mária), 17. (dr. Lukács Ildikó).
A támogatás  6  x  500.000,-Ft/fő,  mindösszesen  3  millió  forint,  célhoz  kötötten,
elsősorban amalgám-szeparátor vásárlására,  illetve akinek a gépe olyan korszerű,
hogy rendelkezik ilyennel, más eszköz vásárlására fordíthatná.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletében 5 millió
Ft-ot terveztünk a fogorvosok támogatására. Az összeg fedezete rendelkezésre állhat a
2019. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások
soron a Közgyűlés támogató jellegű döntése esetén. 

Az előterjesztés „A”, és „B”  határozati javaslatot tartalmaz. Amennyiben a Közgyűlés
támogatni  kívánja  a  fogorvosokat,  abban az esetben az „A”  határozati javaslatot
szükséges elfogadni. Amennyiben a Közgyűlés úgy dönt, hogy nem kíván támogatást
nyújtani úgy a „B” változatot szükséges elfogadni. 

Fentiek  miatt  az  egyes  fogorvosokkal  megkötött  feladatellátási  szerződést  módosító
okirat tervezetét a jelen Közgyűlés elé terjesztjük azzal a határozati javaslattal,  hogy
Polgármester Úr jogosult legyen azokat aláírni.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, valamint a pénzügyi
bizottság a közgyűlési postázást követően tárgyalta meg, ezért a bizottság véleményét a
bizottság  elnöke  a  Közgyűlésen  szóban  ismerteti.  Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság az előterjesztést 2019. április 9-én tárgyalta és 4 igen szavazattal közgyűlési
tárgyalásra  alkalmasnak  találta.  A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az
előterjesztést  2019.  április  10-én  tárgyalta  és  5  igen  szavazattal  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
.../2019. (IV.18.) határozata

Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen
dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros alapellátásában dolgozó
hat fogorvos részére – 9. sz. körzet (dr. Andorfalvi Éva), 10. sz. körzet (dr. Kosztándi-
Molnár  Arnold),  12.  sz.  körzet  (dr.  Baburin  Alexandr),  14.  sz.  körzet  (dr.  Krizsán
Gábor), 16. sz. körzet (dr. Adusz Mária), 17. sz. körzet (dr. Lukács Ildikó) – egyszeri
500.000,-  Ft,  mindösszesen  3.000.000,-Ft  finanszírozás  kiegészítést  biztosít  a
2017/852  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  előírásainak  való  megfelelés
érdekében.

     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:  2019. június 5.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban részletezett 3.000.000,-Ft
összeg  fedezete  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 soron rendelkezésre áll.

     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:  2019. június 5.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a feladat-
ellátási szerződést kiegészítő megállapodások aláírására, valamint a kötelezettség-
vállalások teljesítésére.

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

- a szerződéskötésre: 2019. május 30.
                      - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2019. június 5.

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. április 30.



 „B” változat
   HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (IV.18.) határozata

Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen
dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros alapellátásában dolgozó
fogorvosokat nem kívánja támogatni.

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. április 30.

Dunaújváros, 2019. április 18.

   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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