
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központ  részére  a  Martinovics  u.  26.  szám
alatti épületben – a körzeti megbízott költözése miatt – felszabaduló helyiség
használati jogának biztosítására 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 12. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 12. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés az 541/2016. (IX. 22.) határozatában döntött
arról, hogy a Martinovics u. 26. szám alatti 3. számú körzeti megbízotti irodát áthelyezi a
Római  városrészi  Nonprofit  Szolgáltatóházba.  Az  Egészségmegőrzési  Központ
intézményvezetője  kérelmet  nyújtott  be  a  körzeti  megbízott  költözése  miatt  megüresedő
helyiség  feladatellátáshoz  történő  biztosítására.  A körzeti  megbízott  által  használt  irodán
kívül valamennyi helyiséget a területi védőnők használnak a Martinovics u. 26. szám alatti
épületben. A megnövekedett gondozotti forgalom miatt a feladatellátáshoz szeretnék bevonni
a megüresedő helyiséget, melynek a felújítását OEP finanszírozásból valósítanának meg.

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: 06-25/544-324
Iktatószám: 28907-4/2016.
Előkészítő aláírása:       Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála h. dr. Petánszki Lajos s.k.
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 12. 01.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 01.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:         egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

az Egészségmegőrzési Központ részére a Martinovics u. 26. szám alatti épületben – a
körzeti megbízott költözése miatt – felszabaduló helyiség használati jogának

biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 541/2016. (IX. 22.) határozatában döntött
arról,  hogy  a  Dunaújváros,  Martinovics  utca  26.  szám  alatt  található  3.  számú  körzeti
megbízotti irodát áthelyezi a Római városrészi Nonprofit Szolgáltatóházba (az előterjesztés
1. számú melléklete). 

A Dunaújváros, Martinovics utca 26. szám alatti épület helyiségeiben – a körzeti megbízott
által  használt  irodán  kívül  –  az  Egészségmegőrzési  Központ  területi  védőnői  látják  el
feladatukat.

Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője kérelmet nyújtott be, melyben kéri, hogy
a  körzeti  megbízott  költözése  miatt  megüresedett  helyiség  használati  jogát  a  Tisztelt
Közgyűlés  biztosítsa  (az  előterjesztés  2.  számú  melléklete)  az  intézmény  részére.  A
megnövekedett  gondozotti  forgalom  miatt  a  feladatellátáshoz  szeretnék  bevonni  a
megüresedő helyiséget. Az Intézményvezető Asszony tájékoztatása szerint a felszabaduló
helyiségben  irodát  szeretnének  kialakítani,  melyet  megnyitnának  a  mellette  lévő  nagy
csoportszobához.  A nagytermükben  lévő  bútorokat  beköltöztetve  az  irodába,  nagy  teret
nyernének a magas létszámmal működő programok lebonyolítására. A kismértékű átalakítást
2017-ben az OEP finanszírozás karbantartás terhére valósítanák meg.

Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet
14. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetési szervei részére a Közgyűlés
a  működéshez  szükséges  vagyon  használati  jogát  a  feladat  ellátásához  szükséges  és
elégséges mértékben biztosítja.
(2)  Az  önkormányzat  költségvetési  szervei  a  használat  jogánál  fogva  a  jó  gazda
gondosságával  jogosultak  és  kötelesek  a  vagyon  rendeltetésszerű  használatára
működtetésére fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére és a
használatukban  lévő  vagyon  számviteli  előírások  szerinti  nyilvántartására  és
adatszolgáltatásra.

A helyiség használati jogának biztosítása nem érinti az intézmény alapító okiratát, mivel a
Martinovics utca 26. az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratában telephelyként már
szerepel.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  2016.  december  6-án
megtárgyalta, a határozati javaslatot 7:0:0 arányban támogatta.
Az előterjesztést  a gazdasági  és területfejlesztési  bizottság a 2016.  december 7-i  ülésén
megtárgyalta, a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  /2016. (XII. 15.) határozata
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az Egészségmegőrzési Központ részére a Martinovics u. 26. szám alatti épületben – a
körzeti megbízott költözése miatt – felszabaduló helyiség használati jogának

biztosításáról

1.)  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési  Központ  alapító
okiratában  meghatározott  alaptevékenysége  ellátásához  biztosítja  a  Dunaújváros,
Martinovics utca 26. szám alatti, körzeti megbízott költözése miatt megüresedő helyiség
használati jogát.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot
küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: 2016. december 23.

Dunaújváros, 2016. december 15.

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

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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	Egyéb megjegyzések:

