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Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 27. napján tartandó ülésére  

 

Tárgy: Dr. Szeverényi László fogszakorvos megkeresése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 30. napján 

tartott ülésén az alábbi határozatokat hozta: 

 

„262/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Szeverényi László 

fogszakorvos kérelmét megtárgyalta és úgy határozott, hogy a VP6-19.2.1.-49-3-17 kódszámú 

felhívásra vonatkozó pályázat pozitív elbírálása esetén 1.000.000.- Ft támogatást biztosít az új 

fogászati kezelőegység megvásárlásához, a 2019. évi költségvetése terhére.  

 

Amennyiben a pályázat nem kap pozitív elbírálást, úgy a képviselő-testület a fogszakorvosi 

rendelőben található Kavo 1058 típusú fogászati kezelőegység felújítására használja fel a fenti 

összeget.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a kérelmezőt a 

határozatról értesítse ki és az ügyben szükséges további intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

263/2018. (X.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy amennyiben a VP6-19.2.1.-49-3-17 kódszámú pályázati felhívás kapcsán elnyert összeg 

és a képviselő-testület által biztosított 1.000.000.- Ft támogatás nem fedezi teljes egészében az 

új fogászati kezelőegység megvásárlását, akkor a fogszakorvosi rendelőben található Kavo 

1058 típusú fogászati kezelőegység értékesítéséből származó bevétel is felhasználható az új 

fogászati kezelőegység megvásárlásához.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a kérelmezőt a 

határozatról értesítse ki és az ügyben szükséges további intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal” 

 



 

 

Dr. Szeverényi László fogszakorvos az előterjesztés mellékletét képező levelében tájékoztatta 

a képviselő-testületet, hogy a VP6-19.2.1.-49-3-17 kódszámú pályázati felhívás keretében 

4.901.622.- Ft összegben támogatást nyert el az új fogászati kezelőegység beszerzésére 

(összköltség: 8.169.373.- Ft).  

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésbe be lett tervezve eredeti 

előirányzatként az 1.000.000.- Ft összegű támogatás, így nincs szükség előirányzat-

módosításra, de a kifizetéshez szükség van a támogatási szerződés megkötésére. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 

döntéshozatalra. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a dr. Szeverényi László fogszakorvos által a VP6-19.2.1.-49-3-17 kódszámú pályázati 

felhívás keretében elnyert összeg mellé a 262/2018. (X.30.) Kt. határozatban megállapított 

1.000.000.- Ft támogatást biztosítja. 

A képviselő-testület a mellékelt állapotfelmérés alapján hozzájárul a fogszakorvosi 

rendelőben található Kavo 1058 típusú fogászati kezelőegység értékesítéséhez, a 263/2018. 

(X.30.) Kt. határozat szerint az ebből származó bevétel is felhasználható az új fogászati 

kezelőegység megvásárlásához. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a támogatási szerződés és 

egyéb vonatkozó szerződés(ek) megkötésére, valamint a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. november 22. 

 

 

 

Kraller József s.k. 

polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

    dr. Kormányos László s.k. 

         jegyző 


