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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2000-ben kötött szerződést vállalkozó fogorvosokkal hat vegyes fogorvosi 
körzet és három iskola-fogorvosi körzet feladatainak ellátására. 
Ennek keretében a három iskolafogászati körzetből kettő integrálásra került 5 területi ellátási 
kötelezettséggel működő vegyes fogorvosi körzetbe, egyúttal a vállalkozói körzetek létszámai 
is emelkedtek. E döntés alapján kerültek megkötésre az új finanszírozási szerződések. 
Ekkor az iskolafogászat technikai feltételeit még az önkormányzat biztosította a Komló, 
Kossuth u. 103. sz. alatti iskola-fogorvosi rendelő fenntartásával. 
 
2006-ban több iskolafogászati feladatot ellátó fogorvos kezdeményezte az iskolafogászat 
céljára szolgáló helyiségek értékesítését. 
Az értékesítésre – az ingatlan és a benne lévő eszközök elhasználódására, illetve a mellékelt 
87/2006. (V.25.) sz. határozatban és ezzel összhangban az ugyancsak mellékelt 2006. június 
14-én kelt adásvételi szerződés 6. pontjában foglaltaknak megfelelően – kedvezményes áron 
került sor. 
 
Az adásvételi szerződés fent hivatkozott 6. pontja alapján a rendelő fenntartása, fejlesztése, 
illetve esetleges értékesítése esetén a feladat további ellátása és a működés feltételeinek egyéb 
helyen történő biztosítása ellátó fogorvosok feladata. 
 
Az idei évben egy OEP felülvizsgálatot követően az ellátó fogorvosok finanszírozása 
kedvezőtlenül változott. Bevételkiesésük miatt jelezték, hogy időszerűvé vált eszközpótlási 
kötelezettségüknek az iskolafogászati rendelőben nem tudnak eleget tenni, illetve a korábbi 
aláírók közül van, aki saját rendelőjében biztosítja a szükséges feltételeket. 
 
A dr. Nyers Olympia által képviselt fogorvosok azzal a kéréssel kereték meg 
önkormányzatunkat, hogy a meglévő fogászati szék, illetve tartozékai pótlásában segítsük 
őket. Erre – figyelembe véve önkormányzatunk szűkös fejlesztési forrásait – fogászati eszköz 
tartós bérletével kerülhet sor. A futamidő végén harmadik fél – jelen esetben a helyben  
feladatot ellátó orvosok – vásárolhatja ki a bérelt eszközöket, így azok egyetlen percre sem 
kerülnek önkormányzati tulajdonba. 
 
Az érintett fogorvosokkal egyeztetve, illetve részben az ő közreműködésükkel három árajánlat 
került bekérésre az ezen a speciális piacon működő cégektől. A három árajánlatot adó cég 
közül az egyik nem tudja biztosítani a tartós bérletet, mint konstrukciót, másrészt nem ő adta a 
finanszírozási költségek levonása utáni legkedvezőbb nettó ajánlatot. 
A két „versenyben maradt” cég esetében a fogorvosok által preferált, helyben biztonsággal 
szervizelhető eszköz egyben a finanszírozási költségekkel csökkentett nettó árajánlat 
tekintetében is a legkedvezőbb. 
 
Tekintettel a speciális bérleti konstrukcióra, illetve az ajánlattevők és készülékek csekély 
számára, javaslom, hogy a T. Képviselő-testület adjon felmentést a beszerzési szabályzat 
alkalmazása alól azzal, hogy a fent vázolt tartós bérleti konstrukciót a legalacsonyabb – 
finanszírozási költséget nem tartalmazó -  ajánlati árú gépre kössünk bérleti szerződést. Az 
érintett orvosok futamidő végén fejenként 100 eFt + ÁFA kivásárlási összeg 
figyelembevételével, mindösszesen: 200 eFt+ÁFA maradványértéken vállalják az eszköz 
kivásárlását. 
 



Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett 
hatalmazzon fel a 2017. évi költségvetési rendelet „önkormányzat egyéb dologi előirányzat” 
terhére legfeljebb 1,5 MFt, a 2018. évi költségvetés terhére legfeljebb 1,5 MFt és a 2019. évi 
költségvetés terhére legfeljebb 1 MFt, azaz mindösszesen legfeljebb 4 MFt bruttó összegű 
bérleti díj kifizetésére, illetve a kapcsolódó szerződés(ek) megkötésére. 
 
A beérkezett árajánlatok és finanszírozási ajánlatok terjedelmi okokból nem kerülnek 
csatolásra. Azok munkaidőben a pénzügyi iroda 232. helyiségében megtekinthetőek. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön az eszközök 
bérletéről. 
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében és a szociális és egészségügyi, 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és a pénzügyi és ellenőrzési bizottságok 
javaslatainak figyelembevételével – a fogászati eszközök bérletére vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ügylet speciális jellegére való tekintettel a 

fogászati eszközök bérlete során mellőzésre kerüljön a beszerzési szabályzatban 
foglalt versenyeztetési kötelezettség. 

 
2. A képviselő-testület egyetért az árajánlatok alapján legalacsonyabb – finanszírozási 

költségekkel csökkentett – beszerzési árú fogászati eszközök tartós bérletbe vételével. 
 
3. A bérleti szerződés megkötése során az érintett orvosok nyilatkozatával összhangban 

200 eFt + ÁFA maradványértéket és 2019. I. negyedévi lejáratot kell figyelembe 
venni. A képviselő-testület a tartós bérlet fedezeteként 2017. évben bruttó 1,5 MFt-ot 
biztosít az önkormányzat „egyéb dologi” előirányzata terhére. A tárgyében túlnyúló 
kötelezettségvállalás tekintetében a 2018. évi költségvetés terhére legfeljebb bruttó 1,5 
MFt, a 2019. évi költségvetés terhére legfeljebb bruttó 1 MFt, azaz mindösszesen 
legfeljebb bruttó 4 MFt előirányzatot biztosít. 

 
4. Felkéri a polgármestert, hogy a tartós bérleti szerződést írja alá. 
 
5. Utasítja a jegyzőt, hogy a 3./ pont szerinti előirányzatok tervezéséről a végleges – 

bérleti szerződésben rögzítésre kerülő – összegek figyelembevételével a 2018-2019. 
évi költségvetési rendeletek összeállítása során gondoskodjon. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2017. szeptember 21. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 



 



 



 



 

 
 



 
 


