
 
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22. 

Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására

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: Dr. Fenyvesi Béla orvos

        
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 09. 20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2016. 09. 20.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr.
Fenyvesi  Béla  2013.  augusztus  21-én  megbízási  szerződést  kötöttek  a  Dunaújváros,
Papírgyári  út  11.  szám  alatt  működő  hajléktalanokat  ellátó  integrált  intézménybe
bejelentett  személyek  egészségügyi  alapellátásának  biztosítására.  Dr.  Fenyvesi  Béla
egyéni  vállalkozóként  kívánja  folytatni  tevékenységét,  ezért  a  vele  kötött  megbízási
szerződést módosítani 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: 25278-   /2016.
Előkészítő aláírása:                       Dr. Schleicher Judit s.k.
Igazgató/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. 16.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09. 16.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 
a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  által
működtetett  hajléktalanokat  ellátó  integrált  intézménybe  bejelentett  személyek  egészségügyi
alapellátása érdekében 2013.  augusztus 21-én megbízási  szerződést  kötött  Dr.  Fenyvesi  Béla
orvossal. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Dr.  Fenyvesi  Béla  tájékoztatta  Önkormányzatunkat,  hogy  egészségügyi  tevékenységét  2016.
szeptember  1.  napjától  egyéni  vállalkozóként  folytatja,  a  Közigazgatási  és  Elektronikus
Közszolgáltatások  Központi  Hivatal  erről  szóló  értesítését  mellékelte  bejelentéséhez.  (az
előterjesztés 2. számú melléklete)

Mindezek miatt a Dr. Fenyvesi Bélával kötött megbízási szerződést módosítani kell, az alábbiak
szerint:

 a szerződő felek megnevezésénél Dr. Fenyvesi Bélát egyéni vállalkozóként kell feltüntetni,
 székhelyét, adószámát fel kell tüntetni,
 A 4. pontban is jelölni kell, hogy egyéni vállalkozó.

Fent hivatkozottak alapján a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és dr. Fenyvesi Béla
között  2013.  augusztus  21.  napján  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  által  működtetett
hajléktalanokat  ellátó  integrált  intézménybe  bejelentett  személyek  egészségügyi  alapellátása
érdekében  létrejött  megbízási  szerződést  módosítani  szükséges,  a  szerződés  módosítás  a
határozat melléklete.
 

A Szociális,  Egészségügyi  és  Lakásügyi  Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
bizottság az előterjesztést a közgyűlési postázást követően tárgyalta meg, ezért a bizottság elnöke
a bizottság véleményét a közgyűlésen szóban ismerteti. 

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Fenyvesi Béla és Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata között 2013. augusztus 21. napján - a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány
által  működtetett  hajléktalanokat  ellátó  integrált  intézménybe  bejelentett  személyek
egészségügyi  alapellátására  -  létrejött  megbízási  szerződést  Dr.  Fenyvesi  Béla  gazdasági
tevékenységi formájának változása miatt a határozat melléklete szerint módosítja.



     
     Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                      
     Határidő:   - a határozat közlésére és a módosított megbízási szerződés aláírására: 2016. 

     szeptember 30.

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
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