
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22.

Javaslat a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „DR. NAGY
ÉS  TÁRSA”  Egészségügyi  Bt-vel  megkötött  feladat-ellátási  szerződés
módosítására 

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

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Dr. Szabóné Dr. Nagy Ilona háziorvos, a „DR. NAGY ÉS TÁRSA” 
Egészségügyi Bt. képviselője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 09. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2016. 09. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dr. Szabóné Dr. Nagy Ilona a „DR. NAGY ÉS TÁRSA” Egészségügyi Bt. ügyvezetője a
dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására Önkormányzatunkkal kötött
feladatellátási szerződés módosítását kezdeményezte, mert a Bt. székhelye – utcanév
változás miatt – módosult.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet
e-mail címe: prajdane@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-324
Iktatószám: 23792-2/2016.
Előkészítő aláírása:    Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 09. 09.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09. 09.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



Javaslat

a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „DR. NAGY ÉS TÁRSA”
Egészségügyi Bt-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és  a „DR. NAGY ÉS TÁRSA” Egészségügyi
Betéti  Társaság  2012.  május  29-én  feladat-ellátási  szerződést  kötött  a  27.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzet  területi  ellátási  kötelezettséggel  történő  ellátására,  melyet  a  szerződő  felek
közös  megegyezéssel  2013.  augusztus  2-án  módosítottak  (az  előterjesztés  1.  számú
melléklete).

Dr. Szabóné dr. Nagy Ilona a „DR. NAGY ÉS TÁRSA” Egészségügyi Betéti Társaság képviselője
kérelmezte  a  feladat-ellátási  szerződés  módosítását,  mivel  a  Bt.  székhelyének  utcaneve
megváltozott (az előterjesztés 2. számú melléklete).

Fentiekre  tekintettel  a  „DR.  NAGY ÉS  TÁRSA” Egészségügyi  Betéti  Társasággal  megkötött
feladat-ellátási  szerződést  módosítani  szükséges.  A határozati  javaslat  1.  számú  melléklete
tartalmazza  a  2.  számú  módosító  szerződést,  a  2.  számú  melléklete  a  jelen  módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szerződést.

Az előterjesztést a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. szeptember  13-án
tárgyalta, 6:0:0 arányban támogatta.
Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2016.  szeptember  14-i  ülésén
megtárgyalta, 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
…  /2016.     (IX. 22.)     határozata

a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „DR. NAGY ÉS TÁRSA”
Egészségügyi Bt-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a „DR.  NAGY ÉS TÁRSA” Egészségügyi  Betéti  Társaság
(képviseli: Dr.  Szabóné  dr.  Nagy Ilona) között  2012.  május  29-én  létrejött  feladat-ellátási
szerződés – melyet  a felek  közös akarattal  2013.  augusztus 2-án módosítottak – a  jelen
határozat 1. melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban jóváhagyottak szerint a szerződés 2.  számú  módosítását  és  a  módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – feladat-ellátási szerződést
írja alá,  és a  „DR.  NAGY  ÉS  TÁRSA”  Egészségügyi  Betéti  Társaságot  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: 2016. szeptember 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási
szerződés 2.  számú  módosítása  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt
szerződés  1-1 példányát küldje meg a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási



Hivatal  Népegészségügyi  Osztálya  és  az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-
dunántúli Területi Hivatala részére.

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

Határidő: 2016. október 6.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

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

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke




