
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

 Javaslat a dunaújvárosi alapellátást végző orvosok támogatására

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

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

Meghívott: Dr. Táborosi Éva a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete képviseletében
Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos
Dr. Dénes Judit a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének elnöke

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 06. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi háziorvosok támogatás iránti kérelmet nyújtottak
be  Önkormányzatunkhoz.  A Közgyűlés  támogatási  szándéka  esetén  a  2017.  évi  költségvetési
rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok cím Dologi kiadások soron tervezett  2,4 millió
forint fedezetet biztosíthat a támogatásra.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézmény- 
igazgatási Osztály

Iktatószám: 7464-9/2017.

Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Igazgató aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: - Van/Nincs

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2017. 06. 08. Ellenőrzés dátuma: 2017. 06. 08.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2017. 06. 08. Ellenőrzés dátuma: 2017. 06. 08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



  Javaslat
 a dunaújvárosi alapellátást végző orvosok támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)  kérelmet nyújtott
be  Önkormányzatunkhoz,  melyben  egyéb  kéréseik  mellett  támogatást  igényeltek  a  12-14  óra
között végzett ügyeleti munkájukért. (az előterjesztés 1. számú melléklete)
 
A háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződések, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedélyek egyértelműen tartalmazzák,
hogy az orvosok munkanapokon napi 8 órában rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állási idejük
délelőtti rendelés esetén általában 8-16 óra között, délutáni rendelés idején 10-18 óra között van. A
12-14  óra  közötti  időszakban  minden  orvosnak  rendelkezésre  állási  kötelezettsége van,
amelyért  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  kötött  finanszírozási  szerződés  alapján
finanszírozást kap.
A támogatás indokaként ezért a nappali ügyelet nem jelölhető meg.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésről és végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok
cím Dologi kiadások soron 2,4 millió forintot tervezett a háziorvosok támogatására.
Jelenleg  Dunaújvárosban  43 alapellátást  végző  orvos  van.  Ha  a  támogatásra  szánt  2,4  millió
forintos összeget egyenlő arányban felosztjuk az alapellátást végző orvosok között, akkor az egy
orvosra jutó összeg 55.000,-Ft egyszeri támogatást jelent.  A támogatás az Alapkezelővel kötött
megállapodás alapján járó  finanszírozást  egészítené ki.  Egységesen osztanánk fel  a  tervezett
összeget a háziorvosok, gyerekorvosok és fogorvosok között.
Az  alapellátást  végző  orvosokkal  –  az  egészségügyi  alapellátási  tevékenységükre,  vagyis
közfeladat  ellátására  kötött  megállapodásokat  (feladatellátási  és  megbízási  szerződések)  –  a
határozat „A” változatának elfogadása esetén az „A” változat mellékletét képező feladatellátási,
illetve megbízási szerződést kiegészítő megállapodást kell elfogadni. 

A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 42.  §-a  szerint  a
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
„4.  a  gazdasági  program,  a  hitelfelvétel,  a  kötvénykibocsátás,  a  kölcsönfelvétel  vagy  más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.” 
A  jogszabály  rendelkezése  értelmében  a  Közgyűlés  döntése  szükséges  a támogatás
elbírálásához.

Az előterjesztés „A” és „B” határozati javaslatot tartalmaz. Amennyiben a Közgyűlés támogatni
kívánja az alapellátást végző orvosokat akkor az „A”  határozati javaslatot szükséges elfogadni.
Ebben  az  esetben  a  határozati  javaslat  melléklete  a  feladatellátási,  illetve  megbízási
szerződést kiegészítő megállapodás.

Amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy nem kívánja támogatni az orvosokat, úgy a „B” változatot
szükséges elfogadni. 

A szociális és lakásügyi bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a közgyűlési postázást követően tárgyalták meg,
ezért  a  bizottságok  véleményét  a  bizottságok  elnökei  a  Közgyűlésen  szóban  ismertetik.

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



                                                                      „A változat”
   HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017. (VI.15.) határozata

a dunaújvárosi alapellátást végző orvosok támogatásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  felnőtt-,  gyermek  háziorvosi  és  fogászati
feladatokat  területi  ellátási  kötelezettséggel  végző  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatával 2017. május 31. napján fennálló feladatellátási, megbízási szerződéssel bíró
egészségügyi  szolgáltatók  részére  orvosonként  egyszeri  55.000,-Ft  összegű  vissza  nem
térítendő működési támogatást nyújt 2017-ben közfeladataik ellátásának NEAK finanszírozáson
felüli kiegészítéseként.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás
fedezeteként a 2017. évi  költségvetési rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok cím
Dologi kiadások sorát határozza meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási és
megbízási szerződést kiegészítő megállapodások aláírására, valamint a kötelezettségvállalások
teljesítésére.

      Felelős:     - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                                 
     Határidő:   - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2017. augusztus 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron  következő módosítása során
vegye figyelembe.

      Felelős:   -  a költségvetés módosításáért: a jegyző
 -  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

     Határidő:   a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

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

                         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

     Határidő:   2017. június 30. 



                                                                                                                            „B” változat

   HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017. (VI.15.) határozata

a dunaújvárosi alapellátást végző orvosok támogatásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  felnőtt-,  gyermek  háziorvosi  és  fogászati
feladatokat területi ellátási kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók részére nem kíván
támogatást nyújtani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős     :   -  a határozat közléséért: a polgármester
-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
-  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő:       2017. június 30.

   Lőrinczi Konrád s.k.  Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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