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Javaslat a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss Éva
Irén egyéni vállalkozóval megkötött 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
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szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 09. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2016. 09. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Kiss  Éva  Irén  egyéni  vállalkozó  a  fogászati  alapellátáshoz  tartozó  fogászati  röntgen
ellátására  Önkormányzatunkkal  kötött  ellátási  szerződés módosítását  kezdeményezte,
mert a vállalkozás székhelye 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: 24134-2/2016.
Előkészítő aláírása:    Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
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Javaslat 

a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss Éva Irén egyéni
vállalkozóval megkötött szerződés módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kiss Éva Irén egyéni vállalkozó 2014. július
8-án egészségügyi ellátási szerződést kötött a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen
ellátási kötelezettséggel való ellátására, melyet a felek 2014. december 2-án módosítottak (az
előterjesztés 1. számú melléklete).

Kiss Éva Irén a 2016. augusztus 29-én kelt levelében bejelentette, hogy a vállalkozás székhelye
megváltozott, ezért a szerződés módosítását kérte (az előterjesztés 2. számú melléklete).

Fentiekre  tekintettel  Kiss  Éva  Irén  egyéni  vállalkozóval  megkötött  egészségügyi  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
megtárgyalta, a határozati javaslatot 6:0:0 arányban támogatta

Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2016.  szeptember  14-i  ülésén
megtárgyalta, 5 igen szavazattal közgyűléssi tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss Éva Irén egyéni
vállalkozóval megkötött szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  és  Kiss  Éva  Irén  egyéni  vállalkozó között  2014.  július  8-án
létrejött  és  2014.  december  2-án  módosított  fogászati  röntgen  egészségügyi  ellátási
szerződés 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  – fogászati  röntgen
egészségügyi  ellátási  szerződést  írja alá,  és Kiss Éva Irén egyéni  vállalkozót  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.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 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
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