
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  206/2016. (IV.21.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya: 

A 16. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, az Asklepios-1
Bt-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetése

Végrehajtási határidő:

-  a  körzetet  helyettesítő  orvos  megbízási  szerződésének  közgyűlés  elé
terjesztésére: 2016. június 16.

Jelentés a végrehajtásról: 

A helyettesítő orvos 2016. június 16-án visszamondta a helyettesítést, a szerződés
Közgyűlés elé terjesztésére így nem került sor. A körzet ellátását más helyettesítő or-
vossal történő szerződéskötéssel biztosítottuk.

2. A határozat száma:  215/2016. (IV.21.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya:

Peter Cerny Alpítvány támogatás iránti kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő: 

- a  Miniszterelnökség  által  működtetett  Támogatásokat  Vizsgáló  Iroda  előzetes
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 nap

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

3. A határozat száma:  313/2016. (V.19.) határozat 3. pontja 

 A határozat tárgya: 

 Az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  helyettesítéssel  történő  ellátása  és
praxisprogram keretében történő működtetése

Végrehajtási határidő:  



- a szerződés aláírására: 2016. június 30.
  

Jelentés a végrehajtásról: 

Az International Emergency Service Kft. nem lépett be a praxisprogramba, nem biz-
tosított orvost, ezért a körzet ellátására nem kötöttünk a céggel szerződést. A körzet
ellátását Önkormányzatunk biztosította helyettesítő orvos közreműködésével.

4. A határozat száma:  314/2016. (V.19.) határozat 5-6. pontja 

 A határozat tárgya: 

 Dunaújváros  3.  számú  fogorvosi  körzetének  ellátására  a  működési  engedély
megkérése, a körzet lakosainak ellátatlansága esetén javaslat beterjesztése

Végrehajtási határidő:  

- a  működési  engedély  megkérésére:  a  helyettesítésre  vonatkozó  szerződés
megkötését követően haladéktalanul

- a javaslat beterjesztésére: 2016. szeptember 22.
  

Jelentés a végrehajtásról: 

A működési engedélyt határidőben megkértük, a körzet lakosainak ellátása határidő-
ben megoldódott, így javaslat beterjesztésére nem volt szükség.

5. A határozat száma:  375/2016. (VI.16.) határozat 1-4. pontja 

 A határozat tárgya: 

 A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:  

- az alapító okirat aláírására: 2016. június 27.
  

Jelentés a végrehajtásról: 

Az alapító okiratot polgármester úr 2016. augusztus 16-án aláírta.

6. A határozat száma:  375/2016. (VI.16.) határozat 5. pontja 

 A határozat tárgya: 

 A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:  

- a változás bejegyzéséről szóló kérelem megküldésére: 2016. július 8.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A változás bejegyzése iránti kérelmet 2016. július 7-én megküldtük a Székesfehérvá-
ri Törvényszék részére.

7. A határozat száma:  406/2016. (VI.16.) határozat 

 A határozat tárgya: 

 Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  Egészségügyért  Felelős  Államtitkársága
megkeresése az alapellátásban lévő orvoshiány tárgyában

Végrehajtási határidő: 2016. július 29.
  

Jelentés a végrehajtásról: 

A minisztérium megkeresése határidőben megtörtént.

8. A határozat száma:  407/2016. (VI.16.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

 Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének fogászati ügyeleti díj emelésére vonatkozó
kérelme

Végrehajtási határidő:  

- a kötelezettségvállalás teljesítése folyamatosan 2016. december 31. napjáig
  

Jelentés a végrehajtásról: 

A kötelezettségvállalás teljesítése 2016. évben határidőben megtörtént.

9. A határozat száma:  486/2016. (VII.18.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

 A dunaújvárosi 16. sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása

Végrehajtási határidő:  

- a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés megkötésére: a
helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését követően haladéktalanul

  
Jelentés a végrehajtásról: 

A működési engedély megkérése és a finanszírozási szerződés megkötése határidő-
ben megtörtént.
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10. A határozat száma:  487/2016. (VII.18.) határozat

 A határozat tárgya: 

Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása

Végrehajtási határidő:   2016. július 29.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a szerződés aláírása határidőben megtörtént.

11. A határozat száma:  522/2016. (VIII.11.) határozat

A határozat tárgya: 

Az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  rezsiköltségének  fizetését  biztosító
megállapodás megkötéséről

Végrehajtási határidő:  

- a határozat megküldésére: 2016. augusztus 31.
- a szerződés aláírására: 2016. szeptember 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a szerződés aláírása határidőben megtörtént.

12. A határozat száma:  523/2016. (VIII.11.) határozat 1., 3-6. pontja

A határozat tárgya: 

Az 14. számú fogorvosi  körzet ellátása érdekében Dr.  Krizsán Gábor fogorvossal
történő  feladatellátási  előszerződés  és  feladatellátási  szerződés  megkötése,  a
meglévő  feladatellátási szerződés megszüntetése

Végrehajtási határidő:  

- meglévő feladatellátási szerződés megszüntetésére, az új előszerződés és szer-
ződés aláírására: 2016. szeptember 15. 

- az önkormányzat részére működési engedély megkérésére és finanszírozási szer-
ződés megkötésére: 2016. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A meglévő feladatellátási szerződés megszüntetése és az új előszerződés és végle-
ges szerződés aláírása határidőben megtörtént.  Emiatt  az Önkormányzat  részére
nem kellett működési engedélyt kérni és finanszírozási szerződést kötni.
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13. A határozat száma:  524/2016. (X.20.) határozat 1-6. pont

A határozat tárgya: 

Az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:  

- az alapító okirat aláírására: 2016. augusztus 19.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az alapító okiratot polgármester úr 2016. augusztus 11-én aláírta.

14. A határozat száma:  524/2016. (X.20.) határozat 7. pont

A határozat tárgya: 

Az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:  

- a változás bejegyzéséről szóló kérelem megküldésére: 2016. augusztus 26.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  változás  bejegyzéséről  szóló  kérelmet  2016.  augusztus  22-én  megküldtük  a
Székesfehérvári Törvényszék részére.

15. A határozat száma:  524/2016. (X.20.) határozat 8. pont

A határozat tárgya: 

Az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:  

- az alapító okirat honlapon történő közzétételére: a jogerős bírósági nyilvántartásba
vételt követő 15 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A Székesfehérvári Törvényszék a 2016. augusztus 11-én kelt alapító okiratot a 2016.
október 19-én kelt 26.Pk.61.388/1993/61. számú végzésével nyilvántartásba vette,
mely végzés 2016. november 19-én jogerőre emelkedett. Az alapító okirat honlapon
történő közzétételéről gondoskodtunk.
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16. A határozat száma:  563/2016. (IX.22.) határozat 1-2. pont

A határozat tárgya: 

A 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása

Végrehajtási határidő:   2016. szeptember 30.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  közlése,  a  szerződés  aláírása,  a  rendelési  idő  és  helyettesítő  orvos
változásának bejelentése határidőben megtörtént.

17. A határozat száma:  564/2016. (IX.22.) határozat 2-3. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „DR. NAGY ÉS TÁR-
SA” Egészségügyi Bt-vel megkötött feladatellátási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére és a szerződés aláírására: 2016. szeptember 30. 
- a szerződés OEP és FMKH DJH Népegészségügyi Osztálya részére történő meg-

küldésére: 2016. október 6.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése, a szerződés aláírása és postázása határidőben megtörtént.

18. A határozat száma:  566/2016. (IX.22.) határozat 2-3. pontja

A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása

Végrehajtási határidő: 

- a fogorvossal és fogászati asszisztenssel a megbízási szerződés aláírására: 2016.
szeptember 30. 

- a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés megkötésére: a
helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését követően haladéktalanul.

Jelentés a végrehajtásról: 

A megbízási szerződések aláírása, működési engedély megkérése és finanszírozási
szerződés megkötése határidőben megtörtént.
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19. A határozat száma:  567/2016. (IX.22.) határozat 2-3. pontja

A határozat tárgya: 

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

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére és a szerződés aláírására: 2016. szeptember 30. 
- a szerződés OEP és FMKH DJH Népegészségügyi Osztálya részére történő meg-

küldésére: 2016. október 6.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat megküldése, a szerződés aláírása és postázása határidőben megtörtént.

20. A határozat száma:  630/2016. (X.20.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Az  önkormányzat  fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak  2017.  évi
béren kívüli juttatási fedezetének biztosítása

Végrehajtási határidő: 

- a  béren  kívüli  juttatás  elosztása  szabályinak  belső  szabályzatban  történő
rögzítésére: 2016. december 30.

    
Jelentés a végrehajtásról: 

Az önkormányzati  intézmények vezetői tájékoztatási szerint  a béren kívüli  juttatás
elosztásának szabályait belső szabályzatban határidőre rögzítették.

21. A határozat száma:  632/2016. (X.20.) határozat 3., 4., 6. és 9. pontja

A határozat tárgya: 

A központi ügyelet közbeszerzési eljárásának megindításáról és az eljárás eredmé-
nyes lefolytatásáig szükséges döntések meghozataláról

Végrehajtási határidő: 

- az ajánlattételi felhívás megküldésére, a meglévő szerződés meghosszabbítására
és a közbeszerzési felhívás közzétételére: 2016. október 28. 

- az új szerződés megkötésére: 2017. január 31.
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Jelentés a végrehajtásról: 

Az  ajánlattételi  felhívás  megküldése,  a  meglévő  szerződés  meghosszabbítása,  a
közbeszerzési felhívás közzététele és az új szerződés megkötése határidőben meg-
történt.

22. A határozat száma:  717/2016. (XI.17.) határozat 1.,3., és 4. pontja

A határozat tárgya: 

A 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe Sándor házior-
vossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére és a feladatellátási előszerződés aláírására: 2016. de-
cember 15. 

- a feladatellátási szerződés aláírására: a jogerős praxisjog engedély bemutatását
követő 15 napon belül.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat megküldése, az előszerződés és a szerződés aláírása határidőben meg-
történt.

23. A határozat száma:  816/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A központi ügyeletre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Végrehajtási határidő:   2017. január 13.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a szerződés aláírása határidőben megtörtént.

24. A határozat száma:  822/2016. (XII.15.) határozat 1-3. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  foglalkoztatotti  létszámának
meghatározása és alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:  2016. december 30.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  igazgatója  a  határozat  3.  pontjában
foglaltakat  a  Munka Törvénykönyvének  36-40.  §-aiban előírtak  szerint  teljesítette,
azaz tájékoztatta az átvevő munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyokból,
valamint  a  versenytilalmi  megállapodásokból  és  a  tanulmányi  szerződésekből
származó  jogokról  és  kötelezettségekről.  A  Szakképzési  Centrumnak  átadott
dolgozók  esetében  a  dolgozóknak  is  küldött  tájékoztató  levelet  a  Főigazgató  úr
kérésének megfelelően. 
A  tájékoztatást  még  2016.  október  28-án  megküldte  első  körben a  Dunaújvárosi
Tankerületnek, majd 2016. november 18-án. A végleges listát  2017. január 12-én
kapták meg. A Szakképzési Centrum is megkapta a listát 2016. december 2-án.

25. A határozat száma:  822/2016. (XII.15.) határozat 7. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  foglalkoztatotti  létszámának
meghatározása és alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:

- az SZMSZ és a belső szabályzatok felülvizsgálatára:  2017. január 31.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  igazgatója  felülvizsgálta  a  belső
szabályzatokat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és 2017. január 23-
án az SZMSZ-t megküldte jóváhagyásra.

26. A határozat száma:  822/2016. (XII.15.) határozat 9. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  foglalkoztatotti  létszámának
meghatározása és alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:

- kérelem benyújtására a Magyar Államkincstárhoz:  2016. december 23.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A  változásbejegyzés  iránti  kérelmet  2017.  december  27-én  postáztuk  a  Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére.
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27. A határozat száma:  855/2016. (XII.15.) határozat 

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának 4. módosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2016. december 23.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  2.  pontjában  meghatározott  változtatásokat  tartalmazó  egységes
szerkezetbe foglalat Szervezeti és Működési Szabályzatot Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármestere 2016. december 21-én aláírta.

28. A határozat száma:  35/2017. (XII.15.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A 16. sz. felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében Szűr Szilvia
ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetése

Végrehajtási határidő: 2017. január 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a szerződés aláírása határidőben megtörtént.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentéseket fogadja el.

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

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2017. (II.16.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Dunaújváros, 2017. február 16.

                                        Cserna Gábor s.k.
 polgármester
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