
Az 5. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Fogorvosi ellátással kapcsolatos megállapodásról döntés  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.  
 
I. A téma ismertetése:  
 
Mint mindenki előtt ismeretes a fogorvosi ellátást Monostorpályi részére Dr. Papp Domokos és 
Dr. Nagy István látja el. Dr. Papp Domokos átadta az ellátását Dr. Straubinger Györgyi részére 
2014. Január 1.től. Ezzel kapcsoltban feladatellátási szerződést kötött Hosszúpályi Nagyközség 
Önkormányzata és a két fogorvos a fogorvosi tevékenység ellátására. A hosszúpályi jegyző (Dr. 
Széles Szabolcs) az alábbiakkal keresett meg bennünket:  
 
„Tisztelt Címzett! 
 
 Mint a Monostorpályi képviselő-testület előtt is feltehetően ismert tény, hogy dr. Papp Domokos fogorvos 2013. 
december 31. napjával nyugdíjba vonul, fogorvosi praxisát értékesítette. A feladatokat ellátó új szolgáltató a 
Straudent Fogorvosi Szolgáltató Kft.. (képviselő: dr. Straubinger Györgyi; székhelye: 4274 
Hosszúpályi, Debreceni u. 19. sz...; cégjegyzékszám: 09-09-024635; adószám: 24337061-1-09; szolgáltatást 
nyújtó fogorvos: dr. Straubinger Györgyi). 
 
A nyugdíjba vonuló dr. Papp Domokossal Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata rendelkezett feladat-
ellátási szerződéssel, az új szolgáltatóval is megkötésre került a szerződés. 
 
Az új szolgáltató részére a működési engedély már kiadásra került, azonban az OEP jelezte a doktornő felé, 
hogy mivel a fogorvosi praxis ellátási területe Monostorpályira is kiterjed, ezért szükséges ezt is megjeleníteni a 
feladat-ellátási szerződésben.  
 
Előzetesen konzultáltam Monostorpályi jegyzőjével, aki tájékoztatott róla, hogy Monostorpályi is rendelkezik 
olyan helyi rendelettel, amely a fogorvosok körzeteit határozza meg, mivel ez is részét kell képezze a feladat-
ellátási szerződésnek. 
 
Szükséges továbbá egy megállapodás kötése a két önkormányzat között arra vonatkozóan, hogy a Hosszúpályi 
településen működő fogorvos szolgáltató látja el ezt a feladatot Monostorpályi területén is, hiszen minden 
településnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésének 
4. pontja értelmében kötelezettsége gondoskodni az egészségügyi alapellátásról. 
 
Tudomásunk van róla, hogy Monostorpályi szándékában áll egészségházat létrehozni önálló fogorvosi rendelővel, 
azonban annak megvalósulásáig is gondoskodnia kell jogszabályban előírt kötelezettségéről. Ennek megfelelően 
tehát jelenleg a két önkormányzat közötti megállapodást meg kell kötni, hiszen Monostorpályi csak így tud eleget 
tenni kötelezettségeinek. 
 
A megállapodást hamarosan megfogalmazzuk, hétfői nap, tehát 2013. december 16. napján átküldjük aláírás 
végett. 
 



 
Tisztelettel: 
                        dr. Széles Szabolcs 
                              jegyző” 
 
További információk:  
 
Az új fogorvos, aki dr. Papp Domokos helyett jön, addig nem tud szerződést kötni az OEP-el, 
amíg a két önkormányzat nem köt egy megállapodást arról, hogy Monostorpályi az 1997. évi 
CLIV. tv. 152.§ (1) b) pontjában meghatározottak szerint a települési önkormányzat a fogorvosi 
alapellátásról a Hosszúpályival kötendő megállapodás keretében gondoskodik.  
 
A csatolt megállapodást mindkét fogorvossal meg kellene kötni 2014. Január 1.-től. De azzal a 
kikötéssel, hogy bármikor felmondhatjuk a szerződést 60 napos felmondási határidővel és azzal, 
hogy a megállapodást csak akkor írjuk alá, hogy ha az ÁNTSZ úgy adja ki mindkét fogorvos 
részére az engedélyt, hogy amennyiben Monostorpályiban új fogorvos lesz, akkor lehessen mód 
arra, hogy Hosszúpályitól külön lássa el Monostorpályi a fogorvosi ellátását, a Monostorpályi által 
kiválasztott fogorvossal és saját praxissal, saját működési engedéllyel.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 
bekezdésének 4. pontja,  

- az 1997. évi CLIV. tv. 152.§ (1) b) pontja.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Jelenleg nincs.  
 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2013. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   

1. Elfogadja  
a) a Straudent Fogorvosi Szolgáltató Kft.-re (képviselő: dr. Straubinger Györgyi; székhelye: 

4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 19. sz...; cégjegyzékszám: 09-09-024635; adószám: 24337061-
1-09; szolgáltatást nyújtó fogorvos: dr. Straubinger Györgyi) és  

b) a Dr. Nagy István egyéni vállalkozó fogorvosra (szül.: Mátészalka, 1970.01.30., 
anyja neve: Tóthszegi Anikó, székhelye: 4033 Debrecen, Katalin utca 36., telephelye: Hosszúpályi, 
Damjanich utca 1/a. szám, tevékenységet ellátó fogorvos)  

vonatkozó, a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata és a Monostorpályi Község 
Önkormányzata közötti fogászati alapellátás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási  
megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) tervezetet a jelen határozat 2.pontjában 
foglalt feltétellel, melynek megfelelően a megállapodás-tervezet szövegét módosítani kell.   
 

2. Az 1. pont szerinti elfogadás feltételei: 
a) Monostorpályi Község Önkormányzata bármikor felmondhatja az 1. pont szerinti 

Megállapodást 60 napos felmondási határidővel.   
b) Az ÁNTSZ úgy adja ki mindkét fogorvos részére az engedélyt, hogy amennyiben 

Monostorpályiban új fogorvos kerül kialakításra az Egészségház (4275 Monostorpályi, 



Landler tér 4.) felújítását követően, akkor a Képviselő - Testület jogot tart arra, hogy 
Hosszúpályitól külön lássa el Monostorpályi Község Önkormányzata a fogorvosi 
ellátását (vagy az önkormányzat vagy a fogorvos, vagy annak cége útján), a 
Monostorpályi által kiválasztott fogorvossal és annak saját praxisaként, saját működési 
engedéllyel.  
 

3. Felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásra, a Megállapodás - tervezetnek 
(amennyiben 2 db szükséges, akkor a megállapodás-tervezeteknek) a jelen határozat 2. 
pontjában meghatározott tartalmú módosítását követően annak aláírására.  
Határidő: azonnal  
Felelős: a polgármester  
 

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2013. december 23.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


