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Tárgy: Pályázat kiírása a VI. számú fogorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a képviselő-testület 2017. május 15-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény (a továbbiakban: alapellátási törvény) 5. § (1) bekezdés alapján a települési 

önkormányzat feladatát képezi az egészségügyi alapellátás, ezen belül a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ellátás; a fogorvosi alapellátás; az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; a védőnői ellátás és az iskola-egészségügyi 

ellátás biztosítása. Az alapellátási törvény 6.§-a kimondja: „A települési önkormányzat 

képviselő-testülete – Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat 

figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások 

körzeteit.” Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi körzetekről szóló 

28/2009.(IX.17.) rendeletét az új szabályozásnak megfelelően felülvizsgálta és megalkotta az 

egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 17/2016. (XI.10.) rendeletét, melyben a fogorvosi 

alapellátást hat körzetre osztotta.  

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2015.(IX.29.) Kt. határozatával a 

SAYOUR-CARD Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviseletében - Dr. Sayour Rim 

fogorvossal az ajkai VI. számú fogorvosi körzetre (Babits Mihály u., Bakony u., Bem József 

u., Bródy Imre u., Búzavirág u., Csalogány u., Dankó Pista u., Eötvös u., Fecske u., Forrás u., 

Fő út, Fűzfa u., Gyár u., Gyepesi út, Gyepü u., Halom u., Harmat u., Hét vezér u., Juhász 

Gyula u., Kertalja u., Kisbadacsony u., Korányi Frigyes u., Korong u., Kökény u., Május 1 

tér, Móra Ferenc u., Napraforgó u., Nyárfa u., Nyíres u.,  Panoráma u, Pálmajor, Pipacs u., 

Rendeki u., Rigó u., Somló u., Széna u., Tóbereki u., Vadvirág utca, Zrínyi u. továbbá Ajka 

Város Önkormányzata és Magyarpolány Község Önkormányzata között 1996. március 29. 

napján kötött megállapodás alapján Magyarpolány község lakossága: összesen 5096 fő 

ellátott) kötött feladat-ellátási szerződést 2015. október 31. napjával megszüntette.  

A VI. számú fogorvosi körzet háziorvosi feladatait jogerős működési engedély birtokában 

Ajka Város Önkormányzata - 2015. november 1. naptól - a folyamatos betegellátás érdekében 

helyettesítés útján, megbízási szerződés alapján láttatja el, amely 2016. december 31. napig a 

„MedDent” Fogászati Szolgáltató Kft., Dr. Ligetes Melinda közreműködésével, 2017. január 

1. naptól a járási tisztifőorvos VE-01R/00299-15/2016. számú határozatával történt kötelezés 

útján, majd 2017. január 2. naptól a Botos Stomatológiai Bt., a Dr. Kratky Fogszakorvosi Bt., 

a Lakatos Somatológiai Bt., és a MedDent Fogászati Szolgáltató Kft. egészségügyi 

szolgáltatók közreműködésével valósul meg. 

A Képviselő-testület a 237/2016. (XI.29.) Kt., majd a 14/2017. (I.26.) Kt. és a 40/2017. 

(III.30.) Kt. határozataival pályázatot írt ki a körzet fogorvosi feladatainak ellátására. A 

pályázati határidő 2017. április 28. napján lejárt, a pályázat ismételten eredménytelen volt, 

mivel egyetlen pályázat sem érkezett. 
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A beteg ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges újabb pályázat kiírása a korábbi 

pályázati feltételekkel egyezően: az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít 

valamint a feladat-ellátáshoz szükséges rendelőt – a 8400 Ajka, Petőfi S. utca 7. szám alatti, 

Dr. Sayour Rim tulajdonában álló, helyiség bérlete útján – biztosítja. Az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése szerint: „a települési 

önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyért felelős miniszter rendeletében 

meghatározott rendelő praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes 

használatba adásáról.” 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény értelmében a praxisjog olyan 

személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek 

fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. A praxisjog elidegenítésére irányuló jog a 

praxisjog jogosultját illeti meg.  

Az önkormányzat a működtetési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani azzal, hogy az 

önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötő egészségügyi vállalkozásnak vállalnia kell, 

hogy a fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételeket biztosítja (fogászati 

asszisztens) továbbá vállalja a szerződés megkötését követő legalább 5 éven át az adott 

fogorvosi körzetre vonatkozó háziorvosi feladatok ellátását.  

A pályázónak meg kell felelnie a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési feltételnek, valamint az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtására alkotott 313/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben 

előírt egyéb feltételeknek.  

 

Az önkormányzat figyelembe véve a jogszabályi rendelkezéseket a VI. számú fogorvosi 

körzet tartós betöltetlensége miatt - a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében - 

pályázatot kíván kiírni a körzet fogorvosi feladatainak - vállalkozás keretében történő - 

ellátására.  

Az önkormányzat mindaddig amíg más orvos a működtetési jogot nem szerzi meg, a körzet 

háziorvosi feladatait továbbra is helyettesítés útján megbízási szerződés alapján kívánja 

elláttatni. 

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztés mellékletét képező pályázati 

kiírást valamint határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen! 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 

ajkai VI. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására - területi 

ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában - a mellékletben szereplő 

pályázati kiírás szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az 

Országos Alapellátási Intézet valamint a város honlapján tegye közzé. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A j k a, 2017. május 2. 

 

                                                                     Schwartz Béla 

                                                                      polgármester 
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PÁLYÁZAT 

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

(8400 Ajka, Szabadság tér 12.) 

pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő ajkai VI. számú fogorvosi 

körzet 

- vállalkozási formában történő - fogorvosi feladatainak ellátására. 
 

A pályázatot meghirdető szerv neve: Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Munkakör megnevezése: fogorvos  
 

Feladatellátás helye: az önkormányzat által a feladat-ellátásra biztosított – 8400 Ajka, Petőfi 

S. utca 7. szám alatti -  rendelőben. 

 

Feladatellátás módja: 

• feladat-ellátási szerződés alapján vállalkozási formában  

• területi ellátási kötelezettséggel az ajkai VI. számú fogorvosi 

körzethez tartozó utcák a háziorvosi körzetekről szóló 17/2016. 

(XI.10.) számú önkormányzati. rendelet 4. számú melléklete szerint 

(lakosságszám: 5096 fő)   

 

Pályázati feltétek: 

• fogorvosi diploma 

• büntetlen előélet 

• cselekvőképesség 

• egészségügyi alkalmasság  

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) 

Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása     

Pályázathoz csatolni kell: 

• szakirányú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok 

másolata 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

• részletes szakmai önéletrajz 

• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat 

• igazolás a működési nyilvántartásba vételről 

• a vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói 

igazolvány vagy igazolás, társasági szerződés, cégbírósági végzés) 

• nyilatkozat arról, hogy pályázó a tevékenység megkezdéséhez 

szükséges személyi feltételeket (asszisztens) biztosítja 

• nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a 

jelölt pályázati anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy 

hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz 
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Egyéb információ: 

• az önkormányzat a működtetési jogot térítésmentesen kívánja 

biztosítani, 

• az önkormányzat a feladat-ellátásra – a 8400 Ajka, Petőfi S. utca 7. 

szám alatti - rendelőt biztosítja, 

• az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít, 

• az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített 

feltételekkel történő fogorvosi alapellátás az Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján, 

• a körzet legalább 12 hónapja betöltetlen szolgálat, 

• az egészségügyi vállalkozásnak vállalni kell a szerződés megkötését 

követő 5 éven át az adott fogorvosi körzetre vonatkozó fogorvosi 

feladatok ellátását.  

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2. 12.00 óra  

 

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő soron következő Képviselő-testületi 

ülés, de legkésőbb 45 nap.  

A fogorvosi feladatellátás, az elbírálást és a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre 

állását követően azonnal megkezdhető. 

 

A pályázat benyújtása: Ajka Város Önkormányzata polgármesterének címezve (Schwartz 

Béla 8400 Ajka, Szabadság tér 12.) személyesen vagy postai úton. A zárt borítékra kérjük 

feltüntetni: „fogorvosi pályázat” 

 Felvilágosítás kérhető: Dr. Jáger László jegyzőtől telefonon 88/521-102 vagy személyesen  

(8400 Ajka, Szabadság tér 12.) 

 

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.  

 

   

       Schwartz Béla sk.   

        polgármester  


