
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. október 15.

Javaslat a 9. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Szőcs Debora fogorvos támogatás
iránti kérelme elbírálására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: Dr. Szőcs Debora fogorvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 10. …
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2020. 10. …
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 10. …

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi  9.  számú fogorvosi  körzetet ellátó Dr.
Andorfalvi Éva, a körzetre vonatkozó praxisjogát eladná Dr. Szőcs Debora fogorvos részére.
Dr. Szőcs Debora a praxisvásárláshoz 3.000.000,- Ft támogatást kér Önkormányzatunktól.
Az előterjesztés Dr. Szőcs Debora fogorvos támogatási kérelme elbírálására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 42927- 4/2020.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a 9. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Szőcs Debora fogorvos támogatás iránti
kérelme elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a 9.  számú fogorvosi  körzet  ellátására
2012.  május 29-én határozatlan időre feladat-ellátási  szerződés kötött  Dr.  Andorfalvi  Éva
fogorvossal. A doktornő hosszú évek áldozatos tevékenysége után kezdeményezte 2020.
október  1-től,  feladat-ellátási  szerződésének  felmondását.   (az  előterjesztés  1.  számú
melléklete) 

A  körzet  megvásárlására  jelentkezett  Dr.  Szőcs  Debora.  A  doktornő  diplomáját  a
Marosvásárhelyi  Orvosi  és  Gyógyszerészeti  Egyetemen  2018.  december  4-én  szerezte,
fogorvosi tevékenységet folyamatosan végez. Önkormányzatunkhoz 2020. szeptember 25-
én  kelt  levelében  tájékoztatott  arról,  hogy  a  dunaújvárosi  9.  számú  fogorvosi  praxist
betöltené. A doktornő a praxis megvásárlásához Önkormányzatunk segítségét kérte, anyagi
támogatás  formájában.  A praxis  vásárlásához  3.000.000.  Ft,-  összegű  támogatást  kért,
továbbá  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. Andorfalvi Éva a 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet  Dunaújváros  tulajdonú  rendelőjében  végzi  a  9.  számú  fogorvosi  körzet
betegeinek ellátását, Dr. Szőcs Debora a körzet tevékenységét ugyanitt folyatatná. 
           
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.

Dr.  Szőcs Debora fogorvosi  tevékenységet  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi
Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztálya  által  kiadott  működési  engedély  véglegessé
válásától  kezdve  –  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  kötött  feladat-
ellátási-szerződés  alapján  –  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  kötött
finanszírozási szerződés birtokában kezdheti meg. 

Dr. Szőcs Deborával kötendő feladat-ellátási előszerződést, és a feladat-ellátási szerződést
jelen határozat támogatása esetén, a soron következő Közgyűlésre terjesztjük elő. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendeletében  az  5.a.  melléklet  11.
Egészségügyi  feladatok  alcím  11.1.  Hiányszakma  letelepedés  (orvos)  kiadások  soron
fedezetet rendelkezésre áll a doktornő támogatására, továbbá az albérlet díj hozzájárulás az
5. melléklet 11. Egészségügyi alcím  Dologi kiadások sorról az Egyéb kiadások sor  javára
történő átcsoportosítás útján biztosított lesz.

Közgyűlés támogató jellegű döntése esetén a támogatási szerződésben, melyet a határozati
javaslat  mellékleteként  készített  elő  osztályunk,  5  évet  javaslunk  kikötni  arra,  hogy  a
támogatott meddig végezzen fogorvosi tevékenységet Dunaújvárosban. Abban az esetben,



ha  bármely  okból  a  szerződésben  meghatározott  idő  előtt  megszüntetné  fogorvosi
tevékenységét, célszerű kikötni, hogy a támogatás időarányos részét köteles visszafizetni.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság, valamint  az ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2020.
október 13-i rendkívüli üléseiken tárgyalták. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást
követően került  sor,  ezért  a  bizottságok véleményét  a bizottságok elnökei  a  Közgyűlésen
szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (X.15.) határozata

a 9. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Szőcs Debora fogorvos támogatás iránti
kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dr.  Szőcs  Debora
fogorvos részére Dr. Andorfalvi Éva fogorvosi praxisa megvásárlásához 3.000.000.-
Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt azzal, hogy amennyiben
a feladat-ellátási szerződést öt év letelte előtt megszűnik, a támogatás arányos részét
a  jogviszony  megszűnése  napjától  számított  30  napon  belül  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére vissza kell fizetnie.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dr.  Szőcs  Debora
részére számla ellenében havi 60.000,- Ft összegű albérleti  díj  címén vissza nem
térítendő  támogatást  nyújt  2020.  december  1-től,  saját  tulajdonú  lakóingatlan
megvásárlása időpontjáig, de legfeljebb a feladat-ellátási szerződés hatálybalépését
követő  öt  évig,  azzal,  hogy  Dr.  Szőcs  Debora  az  albérleti  szerződést  köteles
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtani.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése az  1.  pontban jelölt
összeg  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati
rendelet  5.  a.  melléklet  11.  Egészségügyi  feladatok  alcím  11.1.  Hiányszakma
letelepedés (orvos) kiadások soron biztosítja.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése az  2.  pontban jelölt
összeg  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati
rendelet  5.  melléklet  11.  Egészségügyi  alcím  Dologi  kiadások  sorról  az  Egyéb
kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését módosítsa
aszerint, hogy  a 2. pontban megjelölt 60.000.- Ft azaz hatvanezer forint támogatási



összeg  az  5.  melléklet  11.  Egészségügyi  alcím  Dologi  kiadások  sorról  az  Egyéb
kiadások sor javára kerüljön átcsoportosításra.
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
    a jegyző
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a költségvetési rendelet módosításának soron következő időpontja

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy Dr.  Szőcs  Deborával  a jelen  határozati  javaslat  mellékletét
képező támogatási szerződést kösse meg. 

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

osztályvezető
Határidő: - a szerződés aláírására: 2020. október 31.

Dunaújváros, 2020. október 15.

  
dr. Székely Károly s.k.

a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és város-
üzemeltetési bizottság elnöke
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