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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. január 19. 

Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében
Szűr Szilvia ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetésére

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

                            
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Szűr Szilvia körzeti ápoló
        

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 01. 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2017. 01. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a
dunaújvárosi  16. számú háziorvosi  körzet  ápolói  feladatainak ellátására Szűr Szilviával
kötött  megbízási  szerződést.  Szűr  Szilvia  közös  megegyezéssel  kérte  megszüntetni  a
megbízási szerződést 2017. január 1. napjától. Az ápolói feladatokat a nevezett időponttól
a BONNE HOMME Kft. alkalmazásában álló, megfelelő végzettségű Konrád Ágnes körzeti
ápoló  biztosítja.  Mindezek  miatt  a  Szűr  Szilviával  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetése szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit
E-mail címe: schleicher@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:    25/544-324
Iktatószám:                 60-6/2017.
Előkészítő aláírása:                      Dr. Schleicher Judit 
Igazgató/Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017. 01. 05.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 01. 05.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   nyílt ülés
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Javaslat 
a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében Szűr Szilvia
ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június 30-án a dunaújvárosi 16. számú
felnőtt  háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására megbízási szerződést kötött  Szűr Szilvia
körzeti ápolóval. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Szűr Szilvia 2016. december hónapban kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben a 16.
számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ápolói  feladataira  kötött  megbízási  szerződés  közös
megegyezéssel történő megszüntetését kérte. Kérelmének indokaként előadta, hogy 2017. január
1. napjától -  fennálló megbízási jogviszonya mellett - munkaviszonyt  létesített. A munkaviszony
előnyösebb számára, mint a megbízási jogviszony. A dunaújvárosi 16. számú felnőtt háziorvosi
körzetben,  ha  a  körzetet  ellátó  ellátó  háziorvos  megkapja  működési  engedélyét,  akkor
vállalkozóként  egy  másik,  maga  által  választott  ápolót  kíván  foglalkoztatni.  Mindezek  miatt  a
lakóhelyéhez közeli településen felkínált munkalehetőséget elfogadta.
 (az előterjesztés 2. számú melléklete)

Szűr  Szilvia  megbízási  szerződésének 7.  pontja  alapján az  ellátás  folyamatossága érdekében
köteles maga helyett megfelelő helyettesítőről gondoskodni, olyan ápoló személyében, aki az előírt
személyi feltételeknek megfelel.
Ennek érdekében a Szűr Szilvia és a BONNE HOMME Egészségügyi Szolgáltató Kft. között 2016.
december 27. napján létrejött megállapodásban a BONNE HOMME Kft. vállalta, hogy 2017. január
1.  napjával  a dunaújvárosi  16.  számú felnőtt  háziorvosi  körzetben a körzeti  ápolói  feladatokat
helyettesítőként ellátja mindaddig, amíg Szűr Szilvia és megbízója között a megbízási szerződés
fennáll.  A  BONNE  HOMME  Kft.  az  ápolói  feladatok  ellátására  megfelelő  végzettségű
munkavállalóval rendelkezik. A megállapodás az előterjesztés 3. számú melléklete. 

A BONNE HOMME Kft. képviselője dr. Perghe Sándor háziorvos, aki jelenleg a 16. számú felnőtt
háziorvosi  körzetet  látja  el  helyettesítésben.  A körzetre  vonatkozóan  működési  engedélyezési
eljárás folyik.

Mindezek  alapján  a  körzet  ápolói  feladatai  ellátásának  folyamatossága  biztosított,  ezért  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szűr Szilvia között 2016. június 30. napján a
dunaújvárosi 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására létrejött megbízási
szerződés megszüntetésének nincs akadálya (a megszüntetésről szóló megállapodás a határozat
melléklete).
 
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. január 10-én tárgyalta és
8:0:0 arányban támogatásra javasolja a Közgyűlésnek. Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság a 2017. január 11-i ülésén tárgyalta és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017. (I.19.) határozata

16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében Szűr Szilvia
ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a Szűr  Szilvia  körzeti  ápoló  és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között, 2016.  június  30.  napján  –   a



dunaújvárosi  16.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ápolói  feladatainak  ellátására  –   létrejött
megbízási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetéséhez  2017.  január  31.
napjával.

     
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi, szervezési és
                         intézményigazgatási osztály vezetője 
    
     Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződés aláírására: 2017. január 31.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a BONNE
HOMME  Kft.  2017.  február  1-én  még  nem  rendelkezik  működési  engedéllyel  a  BONNE
HOMME  Kft.  működési  engedélyének  megszerzéséig  az  ápolót  foglalkoztató  megbízási
szerződést  megkösse  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  410/2016.  (VI.16.)
határozat 2. pontja szerint.

     
Dunaújváros, 2017. január 19.
 
 

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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