
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2018.  MÁJUS  7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 7-én 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Gyermekorvosi praxisjog átadás 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Ady Endre utcai játszótér 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. Zajmérés a Művelődési Házban 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 

1. napirendi pont: Gyermekorvosi praxisjog átadás 
 
Schuszter Gergely: A SINE MORBO Egészségügyi Bt, személy szerint dr. Kovács Tibor gyermekorvos 
és Dunabogdány Község Önkormányzata között 2001. július 4-én gyermek háziorvosi alapellátási 
tevékenységre szóló feladat-ellátási szerződés jött létre a dunabogdányi területi ellátási kötelezettséggel 
működő gyermek háziorvosi praxis ellátására. 
Dr. Kovács Tibor 2018. április 27-én hivatalosan bejelentette, hogy a 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos 
út 94 szám alatt működtetett 130095151 azonosítószámú házi gyermekorvosi praxis jogát elidegeníteni 
kívánja, Dr. Havasi Tünde részére. Bejelentette továbbá, hogy a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. 
szám alatti ingatlanon fekvő épületben található rendelőben területi ellátási kötelezettséggel működtetett 
Dunabogdány házi gyermekorvosi praxis működtetési jogát 2018. július 1. napjától dr. Havasi Tünde 
gyermekorvos részére kívánja átadni. Dr. Kovács Tibor 2018. május 4. napján benyújtotta továbbá a 
praxis joga elidegenítéséről szóló adásvételi szerződést. 
Dr. Havasi Tünde praxisjogot megszerezni kívánó orvos a 2018. április 27-ei tárgyaláson kijelentette, hogy 
a Dunabogdány házi gyermekorvosi körzetet 2018. július 1. napjától működtetni kívánja. Kijelentette 
továbbá, hogy a gyermekorvosi feladatok ellátására a feladat-ellátási szerződést a MEDIFENIKA 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. útján kívánja megkötni az Önkormányzattal, a szolgáltatást személyesen 
dr. Havasi Tünde nyújtja. 
 
Köszönti dr. Havasi Tündét, majd megadja neki a szót. 
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Dr. Havasi Tünde: Ismerteti eddigi szakmai életútját, pályafutását, gyermekorvosi tevékenysége egyes 
állomásait. Jelenleg Szentendrén rendelkezik magánpraxissal, ahová több dunabogdányi szülő is jár. 
 
Dr. Németh József: A praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott önálló 
orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység 
területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzat rendeletében meghatározott körzetben végezhető. 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Praxistörvény) 2. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint a praxisjog „olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható”. 
Az idézett jogszabályhely értelmezése szerint az Önkormányzat azzal az egyéb feltételeknek is megfelelő 
orvossal tud együttműködni, aki elődjétől a vagyoni értékű jogot megszerzi. A vagyoni értékű jog 
birtokosának bejelentése szerint ez folyamatban van. 
A dunabogdányi gyermek háziorvosi körzet 2018. július 1. napjától történő ellátása, a praxisjog átadása 
érdekében a Képviselő-testület döntése és hozzájárulása szükséges a praxisjog átadásáról, valamint az 
erről szóló előszerződés megkötése. 
Az önkormányzati határozat és előszerződés megkötése alapfeltétele a működési engedély iránti kérelem 
benyújtásának, majd az Önkormányzattal a későbbiekben kötendő feladatátvállalási szerződésnek. 
Az előszerződés megkötésének jogszabályi feltételei fennállnak, a döntést követően az előszerződés, 
illetve a praxisjog megszerzését követően a feladat-ellátási szerződés megköthető. Az új feladat-ellátási 
szerződés megkötésével egyidejűleg a régit meg kell szüntetni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

42/2018. (V. 7.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

dunabogdányi házi gyermekorvosi körzetet ellátó dr. Kovács Tibor gyermekorvos 2018. július 
1. napjától a praxisjogát elidegenítse dr. Havasi Tünde gyermekorvos részére, egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a SINE MORBO Egészségügyi Bt.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló okiratot 2018. július 1-i 
hatállyal írja alá. 

 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy 2018. július 1-től a Dunabogdány gyermek háziorvosi körzetre vonatkozó területi ellátási 
kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni a MEDIFENIKA Egészségügyi és 
Szolgáltató Bt. (képviseli: dr. Havasi Tünde) egészségügyi szolgáltatóval. 

 
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy – a határozat melléklete szerinti tartalommal – a dunabogdányi gyermek háziorvosi 
tevékenység ellátására irányuló feladat-ellátási előszerződést írja alá a MEDIFENIKA 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel. 

 
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az előterjesztéshez mellékelt feladat-ellátási szerződés megkötéséről egyeztessen a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal, továbbá arra, hogy a szerződéskötési tárgyalások 
lefolytatását követően, az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a Dunabogdány 
gyermek háziorvosi körzetre az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. 
§ (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést aláírja a MEDIFENIKA Egészségügyi és 
Szolgáltató Bt.-vel. A feladat-ellátási szerződés aláírásnak feltétele a dr. Havasi Tünde a 2023 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 92. szám alatti telephelyre vonatkozó jogerős működési engedély 
eredeti példányának bemutatása. 

 
5. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy amennyiben a MEDIFENIKA Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (képviseli dr. Havasi 
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Tünde) működési engedéllyel 2018. július 1. napjával még nem rendelkezik, vagy a praxis átvétele 
bármely okból meghiúsul, a körzet helyettesítéssel való ellátásáról szóló megbízási szerződést 
írja alá a SINE MORBO Egészségügyi Bt.-vel. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rokfalusy Balázs 17:30 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
2. napirendi pont: Ady Endre utcai játszótér 
 
Schuszter Gergely: Lakossági kezdeményezés érkezett hozzá, miszerint az ottlakók (Besze József) az 
Ady Endre utcában a korábbi játszótér területére szeretnének játszóeszközt kihelyezni. Egy fából készült 
játszóeszközről lenne szó, melyen két hinta és egy csúszda található. 
Ugyanezen terület vonatkozásában a Nyugdíjas Klubban tett legutóbbi látogatásakor kérés érkezett hozzá 
az iránt, hogy a sok autó miatt parkolóterület lehetne ez a rész. 
Megítélése szerint két-három autó fér el ezen a területrésze, nem oldaná meg a problémát. 
 
Rácz Balázs: A játszóeszköz szabványosságát, ill. a felelősség viselésének kérdését tisztázni kell a 
felállítás előtt. A felállításhoz megfelelő alapozás kell, ill. időszakos vizsgáztatás, felülvizsgálat a 
játszóeszköz megfelelősségéről. 
 
Schuszter Gergely: A felelősségi kérdéseket, valamint a munka-és balesetvédelmi igazolás kiadását, 
megszerzését körül járjuk a munka-és tűzvédelmi megbízottal. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
43/2018. (V. 7.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Ady 
Endre utcában a korábbi játszótér helyén játszóeszköz elhelyezésére irányuló lakossági 
kezdeményezést. A játszóeszköz felállítása előtt a jogi, balesetvédelmi, és egyéb feltételek, előírások 
tisztázására van szükség, a végleges önkormányzati hozzájárulás ezek ismeretében adható ki. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
3. napirendi pont: Zajmérés a Művelődési Házban 
 
A 3. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel. 
 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 19:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 
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