
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  521/2016.  (VIII.11.)
határozatának módosítására

Előadó: szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                                                            
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: -
        

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 11. 08.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  az
521/2016.  (VIII.11.)  határozatában  döntött  az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
rendelőjének áthelyezéséről 2017. január 2. napjával. Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár  tájékoztatása  szerint  a  finanszírozási  szerződés  hatályba  lépésének  napja
(szabad-  és  munkaszüneti  napokra  való  tekintet  nélkül)  a  finanszírozási  szerződés
megkötését követő hónap első napja. Emiatt a a határozat 1. és 2. pontjában szereplő
dátumot 2016. december 31. napjára kell módosítani.

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: 3731-156/2016.
Előkészítő aláírása:                       Dr. Schleicher Judit 
Igazgató/Osztályvezető aláírása:  Dr. Petánszki Lajos 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2016. 11. 03.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11. 03.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 521/2016.(VIII.11.) határozatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 521/2016. (VIII.11.) határozatában a Dunaújváros,
Vasmű út 10. szám alatt található 5. számú felnőtt háziorvosi körzet Dunaújváros, Gábor Áron u.
2/A szám alatti  telephelyre  történő áthelyezéséről  döntött  2017.  január  2.  napjától.  (1.  számú
melléklet). 

Az  Országos  Egészségbiztosítás  Pénztár  Közép-dunántúli  Területi  Hivatala  Ártámogatási  és
Finanszírozási Osztályától kapott tájékoztatás szerint az Általános Szerződési Feltételek 3. pontja
szerint a finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja (szabad- és munkaszüneti napokra
való tekintet nélkül) a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap első napja.  (2. számú
melléklet).

Fentiek alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 521/2016. (VIII.11.) határozatában a
2017. január 2-i időpontot 2016. december 31. napjára szükséges módosítani.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakásügyi bizottság a 2016. november 8-i ülésen
tárgyalta és 6:0:0 arányban elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2016. (XI. 17.) határozata

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjének áthelyezéséről szóló 521/2016. (VIII.11.)
határozat módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
rendelőjének áthelyezéséről  szóló 521/2016.  (VIII.11.)  határozatának 1.  és 2.  pontját  2016.
november 17-től az alábbiak szerint módosítja:
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros, Vasmű út
10.  szám alatt  működő  5.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  rendelőjét  2016.  december  31.
napjától áthelyezi a Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A szám alá.

    2.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármester,  hogy az 5.
számú felnőtt háziorvosi körzet 2016. december 31-i áthelyezése érdekében kezdeményezze
a működést  engedélyező hatóságnál  a Dunaújváros,  Vasmű út  10.  szám alatti  telephelyre
szóló működési engedély visszavonását és a Gábor Áron utca 2/A szám alatti telephelyre új
működési engedély kiadását.

       Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester

  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

       Határidő: 2016. november 30.”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  1.  pontban



hozott döntésről tájékoztassa az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli 
 Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási Osztályát.
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester
-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

     Határidő: 2016. november 30.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi, és 

lakásügyi bizottság elnöke


