
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. június 15.

Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Krizsán Gáborral háromoldalú
feladatellátási szerződés megkötésére

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

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: Dr. Krizsán Gábor fogorvos

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. június 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. június 13.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  FMKH  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztályának
célellenőrzése  miatt  a  Közgyűlés  megalkotta  az  új,  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek
megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendeletét, valamint megállapodást kötött
Kisapostag Község Önkormányzatával  fogászati  alapellátás biztosítására.  Mindezek alapján az
ellátást nyújtó orvossal is háromoldalú feladatellátási szerződést kell kötni. 

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

Iktatószám: 480-64/2017.

Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
 Igazgató aláírása: dr. László Borbála s.k.
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.

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

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. június 9. Ellenőrzés dátuma: 2017. június 9.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések:

J A V A S L A T 

a 14. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Krizsán Gáborral háromoldalú feladatellátási
szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi,  Hatósági,  Oktatási  és  Törvényességi  Felügyeleti
Főosztály  Törvényességi  Felügyeleti  Osztálya  célellenőrzés  végrehajtása  során  megvizsgálta
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az alapellátási  területi  ellátási
kötelezettségről szóló 15/2012. (III. 9.) önkormányzati rendeletét. A vizsgálat alapján Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megalkotta  új,  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek
megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendeletét. 

A korábbi rendelet 3. melléklete tartalmazta a 14.12. sorban Kisapostagot,  mint a 14 fogorvosi
körzethez tartozó ellátandó területet. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. § (1) és (2)
bekezdései alapján az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási
területére terjed ki, így Kisapostagot törölnünk kellett a rendelet 3. mellékletéből. A további ellátás
érdekében a Közgyűlés  333/2017.  (V.18.)  határozata alapján Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata megállapodást kötött Kisapostag Község Önkormányzatával fogászati alapellátás
biztosítására.

A megállapodás tartalmazza, hogy Dunaújváros 14. számú fogorvosi körzetének működési területe
Kisapostag Község közigazgatási területére is kiterjed, valamint hogy a praxisjoggal rendelkező
fogorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés
megkötésére  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Kisapostag  Község
Önkormányzata együttesen jogosult.

A fenti  folyamat  lezárásaként  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata és Dr.  Krizsán
Gábor fogorvos között 2016. szeptember 6-án létrejött – és 2016. november 15-én módosított –
feladatellátási  szerződés  helyett  –  folyamatos  jogviszony  fennállása  mellett  –  háromoldalú
feladatellátási szerződést kell kötni, amelyben Kisapostag Község Önkormányzata is szerződő fél.

A feladatellátási szerződés a határozat melléklete.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság 2017. június 13-i  rendkívüli  üléseiken tárgyalták.  Mivel a bizottsági ülésekre a
közgyűlési  postázást  követően kerül  sor,  így a bizottságok elnökei  a  bizottságok véleményeit  a
Közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a 14. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Krizsán Gáborral háromoldalú feladatellátási
szerződés megkötésére



1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata és Dr. Krizsán Gábor egyéni vállalkozó között a 2016. szeptember
6-án létrejött feladat-ellátási szerződés helyett a jelen határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal háromoldalú  (Kisapostag  Község  Önkormányzata  által  is  aláírt)  feladat-ellátási
szerződés kerüljön megkötésre. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező feladatellátási szerződést aláírja.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő: 2017. június 29.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátási
szerződés  1-1 példányát küldje meg a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő: 2017. június 29.

Dunaújváros, 2017. június 15.

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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