
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi Egészségügyi
Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Dr. Esztergomi Klára háziorvos

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 12.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dr.  Esztergomi  Klára  a  Dr.  Esztergomi  Egészségügyi  Bt.
képviselője rendelési idejének módosítását kezdeményezte. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt. között, a dunaújvárosi 11. számú
felnőtt háziorvosi körzet ellátására létrejött feladatellátási szerződés módosítása szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézmény- 
igazgatási Osztály

Iktatószám: 10060-3/2017.

Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2017. 04. 05. Ellenőrzés dátuma: 2017. 04. 05. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a  11.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  a  Dr.  Esztergomi  Egészségügyi  Betéti
Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. május 29-én a dunaújvárosi 11. számú
felnőtt háziorvosi körzet ellátására feladatellátási szerződést kötött a Dr. Esztergomi Egészségügyi
Betéti Társasággal. A szerződést 2013. június 25-én és 2014. május 7-én módosították a felek. (az
előterjesztés 1. számú melléklete)

Dr.  Esztergomi  Klára  a Dr.  Esztergomi  Egészségügyi  Betéti  Társaság képviselője  a  Jogi,
Szervezési  és  Intézményigazgatási  Osztályhoz  eljuttatott  levelében  kérelmezte  feladatellátási
szerződésének  módosítását,  melynek  indokaként  a  rendelési  idő változását  jelölte  meg,  az
előterjesztés  2.  számú  melléklete továbbá  bejelentette  az  ápoló  nevét,  csatolta
munkaszerződését, mely az előterjesztés 3. számú melléklete.

A változások  miatt  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a Dr.  Esztergomi
Egészségügyi Betéti Társaság között 2012. május 29. napján a dunaújvárosi 11. számú felnőtt
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására létrejött feladatellátási szerződést módosítani
kell,  amely módosításban egyúttal átvezetésre kerültek az időközben bekövetkezett  jogszabály-
módosítások miatti változások is.

A feladatellátási szerződés 3. számú módosítása a határozat 1. számú melléklete, az egységes
szerkezetű, módosított feladatellátási szerződés a határozat 2. számú melléklete.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. április 11-én tárgyalta és
6:0:0 arányban támogatásra javasolja a Közgyűlésnek. Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és
jogi  bizottság  a  2017.  április  12-i  ülésén tárgyalta  és  6:0:0  arányban  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017. (IV.21.) határozata

a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi Egészségügyi Betéti
Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Dr. Esztergomi Egészségügyi Betéti Társaság (képviseli: dr.
Esztergomi  Klára) között  2012.  május  29-én  létrejött  feladat-ellátási szerződés a jelen
határozat 1. melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos
feladat-ellátási szerződés 3. számú  módosítását  és  a  határozat  2.  mellékletét  képező
egységes  szerkezetű feladatellátási  szerződést  aláírja és a  Dr.  Esztergomi  Egészségügyi
Betéti Társaság képviselőjét a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő: 2017. május 15.



3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátási
szerződés 3.  számú  módosítása 1-1 példányát küldje meg a Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztálya  és  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási
Alapkezelő részére.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő: 2017. május 15.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Lőrinczi Konrád s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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