
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében dr. Dénes Judit fogorvossal
kötött  megbízási  szerződés  módosítására  és  a  Faragó-Kis  Mariann  fogászati
asszisztenssel kötött megbízási szerződés megszüntetésére

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. Dénes Judit fogorvos
                                Faragó-Kis Mariann fogászati asszisztens

        
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 11. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2016. 11. 09.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a
dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Dénes Judit fogorvossal és Faragó-
Kis  Mariannal  kötött  megbízási  szerződést.  Az  asszisztenst  dr.  Dénes  Judit  kívánja
alkalmazni,  ezért  az Önkormányzattal  kötött  megbízási  szerződést  Faragó-Kis Mariann
kérte megszüntetni. Mindezek miatt a dr. Dénes Judittal meglévő megbízási szerződést is
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: 7370-47/2016.
Előkészítő aláírása:                       dr. Schleicher Judit 
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 
a  3.  számú  fogorvosi  körzet  ellátása  érdekében  dr.  Dénes  Judit  fogorvossal  kötött
megbízási szerződés módosítására és a Faragó-Kis Mariann fogászati asszisztenssel kötött
megbízási szerződés megszüntetésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2016.  október 4-én a dunaújvárosi 3.  számú
fogorvosi  körzet  helyettesítő  fogorvosi  feladatainak  ellátására  megbízási  szerződést  kötött  dr.
Dénes  Judit  fogorvossal  (az  előterjesztés  1.  számú  melléklete),  az  asszisztensi  feladatok
ellátására  megbízási  szerződést  kötött  Faragó-Kis  Mariannal  (az  előterjesztés  2.  számú
melléklete).

A  megbízási  szerződés  megkötése  után  Faragó-Kis  Mariann  kérelemmel  fordult
Önkormányzatunkhoz,  melyben  a  3.  számú  fogorvosi  körzet  asszisztensi  feladataira  kötött
megbízási szerződés megszüntetését kérte. (az előterjesztés 3. számú melléklete)

A dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzet ellátható a dr. Dénes Judittal és Faragó-Kis Mariannal
megkötött  megbízási  szerződések alapján,  illetve  oly  módon is,  hogy a  fogászati  asszisztenst
maga az ellátó orvos – jelen esetben – dr. Dénes Judit alkalmazza.

Dr.  Dénes Judit  kérte,  hogy a  megbízási  szerződés  2.  pontjában  a  megbízási  díj  kifizetésére
vonatkozó dátumot módosítsuk a tárgyhónapot követő hónap 9. napjára.
Ha az asszisztenssel a közgyűlés megszünteti a megbízási szerződést, akkor a dr. Dénes Judittal
kötött megbízási szerződést értelemszerűen módosítani szükséges, melyben a doktornő részére
írjuk elő kötelezettségként a fogászati asszisztens alkalmazását.

Mindezek miatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és dr. Dénes Judit között 2016.
október  4.  napján  a  dunaújvárosi  3.  számú  fogorvosi  körzet  fogorvosi  feladatainak  ellátására
létrejött  megbízási  szerződést  módosítani  szükséges  (a  módosítás  a  határozat  1.  számú
melléklete),  a  Faragó-Kis  Mariannal  kötött  megbízási  szerződést  meg  kell  szüntetni  (a
megszüntetésről szóló megállapodás a határozat 2. számú melléklete).
 
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. november 8-án tárgyalta
és 7:0:0 arányban támogatásra javasolja a Közgyűlésnek. Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság a 2016. november 9-i ülésén tárgyalta és 6:0:0 szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánította.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a 3. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében dr. Dénes Judit fogorvossal kötött
megbízási szerződés 1. számú módosításáról és a Faragó-Kis Mariann fogászati

asszisztenssel kötött megbízási szerződés megszüntetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a dr. Dénes Judit és Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata  között  2016.  október  4.  napján -  a  dunaújvárosi  3.  számú fogorvosi
körzet fogorvosi 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, szervezési és
                         intézményigazgatási osztály vezetője 
                      



     Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 30.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a Faragó-Kis Mariann és Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  között  2016.  október  4.  napján  -  a  dunaújvárosi  3.  számú
fogorvosi körzet fogászati asszisztensi feladatainak ellátására - létrejött megbízási szerződést
a határozat 2. számú melléklete szerint közös megegyezéssel megszünteti.

     
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi, szervezési és
                         intézményigazgatási osztály vezetője 
    
     Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződés aláírására: 2016. november 30.

     
Dunaújváros, 2016. november 17.
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