
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Lőrincz Attila háziorvos és
a körzeti asszisztens Szűcsné Kiss Katalin megbízási szerződésének módosítására
továbbá dr. Lőrincz Attilával feladatellátási előszerződés és végleges feladatellátási
szerződés kötésére

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

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Dr. Lőrincz Attila háziorvos

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 11. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                    2016. 11. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 521/2016.
(VIII. 11.) határozatában az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet Dunaújváros, Gábor Áron
utca  2/A szám  alá  történő  áthelyezéséről  döntött.  Az  ellátó  orvos  és  az  asszisztens
megbízási  szerződését  a  rendelő  áthelyezése  miatt  módosítani  kell.  A körzet  állandó
betöltése  érdekében  a  feladatra  jelentkezett  orvossal  feladatellátási  előszerződést  és
végleges szerződést kell kötni.

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-      /2016.
Előkészítő aláírása:                      Dr. Schleicher Judit
Igazgató aláírása:                         Dr. László Borbála

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

A tárgyalás módja: nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 
Javaslat  az  5.  számú felnőtt  háziorvosi  körzetet  ellátó  dr.  Lőrincz  Attila  háziorvos  és  a
körzeti asszisztens Szűcsné Kiss Katalin megbízási szerződésének módosítására továbbá
dr.  Lőrincz  Attilával  feladatellátási  előszerződés  és  végleges  feladatellátási  szerződés
kötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 2016.  július  25-én  a  dunaújvárosi  5.  számú
felnőtt háziorvosi körzet helyettesítő orvosi feladatainak ellátására megbízási szerződést kötött dr.
Lőrincz  Attila  orvossal  (az  előterjesztés  1.  számú  melléklete),  az  asszisztensi  feladatok
ellátására  2016.  május  23-án  megbízási  szerződést  kötött  Szűcsné  Kiss  Katalinnal  (az
előterjesztés 2. számú melléklete).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 521/2016. (VIII.11.)  határozatában a dunaújvárosi
5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjének Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti telephelyről
a  Dunaújváros,  Gábor  Áron  u.  2/A szám  alatti  telephelyre  történő  áthelyezéséről  döntött  (az
előterjesztés 3. számú melléklete).

Az orvosi rendelő telephelyének áthelyezése miatt új működési engedélyt kell kérni a Fejér Megyei
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától és módosítani kell az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződést. 
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és dr. Lőrincz Attila, valamint és Szűcsné Kiss
Katalin  között  létrejött,  telephelycím  változása  miatt  módosított  megbízási  szerződéseket  a
finanszírozási  szerződés módosítása előfeltételeként  az  Országos Egészségbiztosítási  Pénztár
Közép-dunántúli Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási Osztályához kell benyújtani.  (az
előterjesztés 4. számú melléklete). 

Mindezek miatt  a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és dr.  Lőrincz Attila  között
2016. július 25. napján a dunaújvárosi 5. számú háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására
létrejött megbízási szerződést (a módosítás a határozat 1. számú melléklete), és a Szűcsné Kiss
Katalinnal kötött  megbízási  szerződést  módosítani  kell  (a  módosítás  a  határozat  2.  számú
melléklete).

Dr. Lőrincz Attila Önkormányzatunkhoz eljuttatott kérelmében előadta, hogy jelenleg Mezőfalván
dolgozik  közalkalmazott  háziorvosként.  E mellett  a több éve betöltetlen dunaújvárosi 5.  számú
háziorvosi körzetben helyettesítési feladatot lát el. 
Dunaújvárosban eltöltött pár hónapos tevékenysége során megismerte a körzet lakóit és úgy ítéli
meg,  hogy  számára  is  kedvezőbb  lenne,  ha  Dunaújvárosban  tudna  állandó  munkát  vállalni.
Amennyiben lehetőség van rá – mezőfalvi  foglalkoztatásának megszűnésével – szeretné az 5.
számú felnőtt háziorvosi körzetet betölteni.  A Doktor Úr nem rendelkezik sem Mezőfalván, sem
Dunaújvárosban  ingatlannal,  ezért  kéri,  hogy  az  Önkormányzat  szakemberlakást  biztosítson
számára. (az előterjesztés 5. számú melléklete)

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság a közgyűlési postázást követően tárgyalták meg, ezért a bizottságok elnökei a
bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

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



HATÁROZATI     JAVASLAT

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

az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetet  ellátó  dr.  Lőrincz  Attila  háziorvos  és  a  körzeti
asszisztens  Szűcsné  Kiss  Katalin  megbízási  szerződésének  módosításáról  továbbá  dr.
Lőrincz Attilával feladatellátási előszerződés és végleges feladatellátási szerződés kötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Lőrincz Attila és Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  között  2016.  július  25.  napján  – a  dunaújvárosi  5.  számú  felnőtt
háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására – létrejött megbízási szerződést a határozat 1.
számú melléklete szerint módosítja.

     
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató
                      
     Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződésmódosítás aláírására: 2016. december 15.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a Szűcsné Kiss Katalin és Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata között 2016. május. 23. napján – a dunaújvárosi 5. számú felnőtt
háziorvosi  körzet  asszisztensi  feladatainak  ellátására  – létrejött  megbízási  szerződést  a
határozat 2. számú melléklete szerint módosítja.

     
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató
    
     Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződés aláírására: 2016. december 15.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a dunaújvárosi 5.
számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási
szerződést  köt  dr.  Lőrincz  Attila  háziorvossal,  amennyiben  dr.  Lőrincz  Attila  jelenlegi
közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti.

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
     3. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja alá dr. Lőrincz Attila háziorvossal.

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató

      Határidő:  Dr. Lőrincz Attila jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyának megszűnését követően    
                        haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. április 30.

5.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
     4. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést írja alá Dr. Lőrincz Attila háziorvossal,
     miután dr. Lőrincz Attila a 2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A. szám alatti telephelyre vonat-
     kozó, praxisjogot engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta.

       Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató

Határidő:    A jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros, Batsányi u. 15/b. fszt.
12.  szám  alatti  egyszobás  szakemberlakás  felhasználásához  dr.  Lőrincz  Attila  lakhatása
biztosítására.

7.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a  polgármestert,  hogy gondoskodjon  a



Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  lakások  és  helyiségek
bérletéről  és  a  lakbérekről  szóló  32/2013.  (IX.30.)  önkormányzati  rendelet  a  6.  pontban
megjelölt lakás felhasználása miatt szükséges módosításáról.

      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: közigazgatási osztályvezető
                            
      Határidő:  - a rendelet soron következő módosítása, legkésőbb 2017. február 28.

8.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  szakemberlakás
bérbeadásához szükséges intézkedések megtételére.

      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: közigazgatási osztályvezető
                            
      Határidő:  - a feladatellátási előszerződés megkötésének időpontja

     
Dunaújváros, 2016. november 17.
 
 

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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