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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. 

Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében
Szűcsné Kiss Katalin ápolóval 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: Szűcsné Kiss Katalin körzeti ápoló
        

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 02. 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2017. 02. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a
dunaújvárosi  5.  számú  háziorvosi  körzet  ápolói  feladatainak  ellátására  Szűcsné  Kiss
Katalinnal kötött megbízási szerződést. Az 5. számú körzetet 2017. február 1. napjától dr.
Lőrincz  Attila  orvos  betöltötte,  egészségügyi  szolgáltatóként  működési  engedéllyel
rendelkezik.  Az  ápoló  alkalmazása  2017.  február  1.  napjától  dr.  Lőrincz  Attila
kötelezettsége.  Mindezek  miatt  a  Szűcsné  Kiss  Katalinnal  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetése 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:                 1008-34/2017.
Előkészítő aláírása:                      Dr. Schleicher Judit 
Igazgató/Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2017. 02. 08.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 02. 08.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében Szűcsné Kiss
Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2016. május 23-án a dunaújvárosi  5.  számú
felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására megbízási szerződést kötött Szűcsné Kiss
Katalin körzeti ápolóval. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátását  2017.  január  31.  napjáig  Önkormányzatunk
működési engedéllyel, helyettesítés útján biztosította. 
A  körzet  folyamatos  ellátása  és  betöltése  érdekében  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata feladatellátási szerződést kötött dr. Lőrincz Attila háziorvossal az 5. számú felnőtt
háziorvosi  körzet  háziorvosi  feladatainak  ellátására,  aki  2017.  február  1.  napján  betöltötte  a
körzetet.  (az előterjesztés 2. számú melléklete) 

A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztálya  2017.
február 1. napjától jogerős működési engedélyt adott dr. Lőrincz Attila egyéni vállalkozó háziorvos
részére,  aki  egészségügyi  szolgáltatóként  köteles  megfelelő  végzettségű  körzeti  ápolót
foglalkoztatni. A körzet ápolói feladatainak ellátására dr. Lőrincz Attila munkaszerződést kötött a
körzetet  korábban  is  ápolóként  ellátó  Szűcsné  Kiss  Katalinnal.  A  munkaszerződés  az
előterjesztés 3. számú melléklete. 

Fentiek miatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szűcsné Kiss Katalin körzeti
ápoló között 2016. május 23-án az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására
létrejött  megbízási  szerződést  meg  kell  szüntetni.  (a  megszüntetésről  szóló  megállapodás  a
határozat melléklete).
 
A Szociális,  Egészségügyi  és  Lakásügyi  Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
bizottság az előterjesztést 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
….../2017. (II.16.) határozata

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében Szűcsné Kiss
Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Szűcsné Kiss Katalin körzeti ápoló és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között,  2016.  május  23.  napján  –   a
dunaújvárosi  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ápolói  feladatainak  ellátására  –   létrejött
megbízási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetéséhez  2017.  február  28.
napjával.

     
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi, szervezési és
                         intézményigazgatási osztály vezetője 
    
     Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. február 28.



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
melléklete szerinti megbízási szerződés megszüntetését írja alá.

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

Határidő:  2017. március 14.

     
Dunaújváros, 2017. február 16.
 
 

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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