
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  12.  számú fogorvosi  körzet  ellátására  a  „Székely  és  Társai”  Fogorvosi
Betéti  Társasággal  feladat-ellátási  előszerződés,  feladat-ellátási  szerződés
megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő: Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 12. számú fogorvosi körzet - Dr. Baburin
Alexandr 2020.
 decemberében bekövetkezett halála után - betöltetlenné vált.  Dr. Székely Károly fogorvos
2021.  február  5-én  hivatalunkhoz  eljuttatott  szándéknyilatkozata  szerint  meg  kívánja
vásárolni a 12. sz. fogorvosi alapellátási körzet praxisjogát az örököstől. Az előterjesztés a
feladat-ellátási  előszerződés  és  feladat-ellátási  szerződés  megkötésére,  valamint  Dr.
Székely Károly támogatási kérelme elbírálására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 336-7/2021
Ügyintéző neve: Molnár Lenke Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
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: -

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés I.- II. határozati javaslatot tartalmaz



Ügyintéző: Molnár Lenke 
Ügyszám: 336-7/2021

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. 05. 19-én a 12. számú fogorvosi
körzet ellátására határozatlan időre feladat-ellátási  szerződés kötött  Dr.  Baburin Alexandr
fogorvossal. 2020. december 7-én dr. Kecskés Borbála értesítette hivatalunkat, hogy férje
2020. december 4-én elhunyt, mellyel egyidejűleg a feladat-ellátási szerződése megszűnt.  

A körzetet 2020 decemberében a finanszírozási rendszerben megjelölt helyettes, dr. Krizsán
Gábor látta el. 2021. január 1. óta a körzet betöltetlen, a helyettesítést senki nem vállalta.

A hivatalunkhoz 2021. február 5-én érkezett nyilatkozatában (javaslat 1. sz. melléklete) dr.
Székely  Károly  fogorvos („Székely  és  Társai”  Fogorvosi  Betéti  Társaság képviseletében)
jelezte, hogy a 12. számú fogorvosi alapellátási körzetet hosszútávon kívánja működtetni (az
előterjesztés 1. számú melléklete).
     
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.

A praxisjog engedélyezés szabályait az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tör-
vény fent hivatkozott rendelkezései tartalmazzák, továbbá ezen törvény végrehajtásáról szó-
ló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (1) (4) és 11. §-a, amely az alábbi:

„4. § (1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki háziorvo-
si tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult...”

„(4) Praxisengedély tartósan betöltetlen körzetre is kiadható...” 

„11. § A praxisjogot elidegenítő háziorvos, illetve tartósan betöltetlen körzet esetén a he-
lyettesítő gondoskodik a szakmai feladatok, valamint – az egészségügyi és hozzájuk kap-
csolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvénynek megfelelően – a
bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a háziorvosi szolgáltatást
nyújtó új háziorvos számára történő átadásáról.”

A körzet  ellátása dr.  Székely  Károly  által  képviselt  „Székely  és  Társai”  Fogorvosi  Betéti
Társasággal kötendő feladat-ellátási szerződéssel a körzet ellátása biztosítottá válna.

Dr. Székely Károly a 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-

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu



ellátási-szerződés  alapján  –  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  kötött
finanszírozási szerződés birtokában kezdheti meg. 

A doktor úr a praxis megvásárlásához Önkormányzatunk segítségét kérte anyagi támogatás
formájában.  A  praxis  vásárlásához  3.000.000.  Ft,-  összegű  támogatást  kért  (az
előterjesztés 2. számú melléklete).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  rendeletében  a  hiányszakma  letelepedés  (orvos)
kiadások soron ennek fedezete betervezésre került.

Támogató jellegű döntés esetén a támogatási szerződésben, melyet a II. számú 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.

Amennyiben  az  Önkormányzat  a  „Székely  és  Társai”  Fogorvosi  Betéti  Társaság  által
képviselt dr. Székely Károly fogorvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, az I. számú
határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést kell megkötni.
Az  I.  számú  határozati  javaslat  2.  számú melléklete  szerinti  végleges  feladat-ellátási
szerződést abban az esetben lehet megkötni, ha az előszerződésben foglalt feltétel teljesül. 
A  felsorolt  szerződések  megkötése  szükséges  ahhoz,  hogy  az  ellátás  és  a  körzet
finanszírozása folyamatos legyen. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi  CXXVIII.  törvény 46.  §.  (4)  bekezdése alapján a közgyűlés feladat-  és hatásköreit  a
Kormány által kihirdetett vészhelyzet fennállása alatt a polgármester gyakorolja. 

Fentiek  alapján  kérem  tisztelt  Polgármester  Urat  az  előterjesztés  mellékletét  képező
polgármesteri határozati javaslatok, valamint a feladat-ellátási előszerződés, feladat-ellátási
szerződés és támogatási szerződés elfogadására. 

 

Dunaújváros, 2021. február 11.

Tisztelettel:

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…../2021. (II.18.) határozata 

a 12. számú fogorvosi körzet ellátására „Székely és Társai” Fogorvosi Betéti
Társasággal feladat-ellátási előszerződés, feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere kinyilvánítja azon szándékát, hogy
legkésőbb 2021.május 1-től a dunaújvárosi 12. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan
területi  ellátási  kötelezettséggel  feladat-ellátási  szerződést  kíván kötni  Dr.  Székely
Károly  fogorvos  által  képviselt  „Székely  és  Társai”  Fogorvosi  Betéti  Társasággal
(2400 Dunaújváros, Patak köz 6.).

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere  jóváhagyja  a  határozat  1.  számú
melléklete  szerinti  feladat-ellátási  előszerződést  dr.  Székely  Károly  fogorvos  által
képviselt „Székely és Társai” Fogorvosi Betéti Társasággal. Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Polgármestere  felkéri  a  Humán  Szolgáltatási  Osztály  vezetőjét  a
szerződéskötés előkészítésére és a határozat közlésére.

Felelős: - a szerződéskötés előkészítéséért és a határozat közléséért:  
humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2021. március 5.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere jóváhagyja az I. határozat 2. számú
melléklete  szerinti  feladat-ellátási  szerződést  dr.  Székely  Károly  fogorvos  által
képviselt „Székely és Társai” Fogorvosi Betéti Társasággal, miután dr. Székely Károly
a  2400  Dunaújváros,  Vasmű  út  10.  sz.  alatti  telepre  vonatkozó  praxisjogot
engedélyező végleges határozat eredeti példányát bemutatta.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: a polgármester

Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül

 Dunaújváros, 2021. február 18.

  
Pintér Tamás
polgármester



II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…../2021. (II.18.) határozata 

„Székely és Társai” Fogorvosi Betéti Társaság  támogatás iránti kérelmének
elbírálásáról, támogatási szerződés megkötéséről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere dr. Székely Károly fogorvos részére
néhai  dr.  Baburin  Alexandr  fogorvosi  praxisa  megvásárlásához  3.000.000.-  Ft
összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt azzal, hogy amennyiben dr.
Székely  Károly  a  feladat-ellátási  szerződést  öt  év  letelte  előtt  megszünteti,  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 Polgármestere az 1. pontban jelölt összeg fedezetét
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet  5.  a.  melléklet  11.
Egészségügyi feladatok alcím 11.1. Hiányszakma letelepedés (orvos) kiadások soron
biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere jóváhagyja a jelen határozati javaslat
mellékletét képező támogatási szerződést dr. Székely Károly részére.

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

  osztályvezető
Határidő: - a szerződés aláírására: a szerződés megkötéséhez szükséges 

 mellékletek benyújtását követően haladéktalanul

Dunaújváros, 2021. február 18.

  
Pintér Tamás
polgármester
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