
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 11. 16.

 Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási
szerződések módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                        a pénzügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: Dr. Fenyvesi Béla orvos
Szűcsné Kiss Katalin ápoló

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2017. 11. 14.
pénzügyi bizottság 2017. 11. 14.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 11. 14.

A napirendi pont  rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017.(VI.15.)  határozatával  döntött  arról,
hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat  által  működtetett  hajléktalanellátást nyújtó szakmai egységeket
2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére fenntartó váltással átadja. Dr.
Fenyvesi Béla vállalta a Papírgyári u. 11. szám alatt bejelentettek ellátása mellett a Kandó K. tér 4.
szám alatti  és  a  dunaújvárosi  lakcím  nélküli  személyek  orvosi  ellátását  is.  Az  előterjesztés  a  dr.
Fenyvesi  Béla  orvossal,  illetve  Szűcsné  Kiss  Katalin  ápolóval  kötött  megbízási  szerződések
módosítására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Iktatószám: 1867-26/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: 2017. Ellenőrzés dátuma: 2017.
Észrevétel: Van/Nincs

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2017. 11. Ellenőrzés dátuma: 2017. 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:                                                                      -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2017. 11. Ellenőrzés dátuma: 2017. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések:
Javaslat 

a  dr.  Fenyvesi  Béla orvossal  és  Szűcsné Kiss Katalin  ápolóval  kötött  megbízási
szerződések módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány
által  működtetett  hajléktalanokat  ellátó  integrált  intézménybe  bejelentett  személyek
egészségügyi alapellátása érdekében 2013. augusztus 21-én megbízási szerződést kötött
Dr.  Fenyvesi  Béla  orvossal,  az  ápolói  feladatok  ellátására  2017.  augusztus  16-án
megbízási  szerződést  kötött  Szűcsné  Kiss  Katalinnal.   (az  előterjesztés  1.  számú
melléklete)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2017.(VI.15.) számú határozatával úgy
döntött, hogy 2018. január 1. napjától Önkormányzatunk a fenntartásában lévő Útkeresés
Segítő  Szolgálat  által  működtetett  hajléktalanellátást  nyújtó  szakmai  egységeket
(hajléktalan személyek átmeneti otthona, hajléktalan személyek nappali melegedője, éjjeli
menedékhely) fenntartóváltással, ellátási  szerződés megkötése mellett átadja a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány részére. (az előterjesztés 2. számú melléklete)

Dr.  Fenyvesi  Béla  a  Dunaújváros,  Papírgyári  u.  11.  szám alatt  bejelentett  hajléktalan
személyek ellátása mellett a Kandó Kálmán tér 4. szám alatti és a dunaújvárosi lakcím
nélküli személyek ellátását is vállalta, egyben – a többlet feladatra tekintettel – kérte – az –
egyébként több éve változatlan – megbízási díjaik emelését. 

Fent  hivatkozottak  miatt  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  dr.
Fenyvesi  Béla  között  2013.  augusztus  21.  napján,  illetve  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata és Szűcsné Kiss Katalin között 2017. augusztus 16-án megkötött, a
Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  által  működtetett  hajléktalanokat  ellátó  integrált
intézménybe  bejelentett  személyek  egészségügyi  alapellátása  érdekében  létrejött
megbízási szerződések módosítására irányul az előterjesztés: részben az ellátottak körét,
részben  pedig  a  megbízási  díjakat  illetően:  az  orvos  megbízási  díja  170.697,-  Ft-ról
300.000,-Ft-ra,  az  ápoló  megbízási  díja  64.013,-Ft-ról  85.000,-Ft-ra  változik.  A
szerződések módosítása a határozat mellékletei.
 
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és
Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlési postázást követően tárgyalta 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. (XI.16.) határozata

a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási
szerződések módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  dr.  Fenyvesi  Béla  és  Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzata között  2013.  augusztus 21. napján  – a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat ellátó integrált intézménybe



bejelentett személyek egészségügyi alapellátására  – létrejött megbízási szerződést a
Dunaújváros,  Kandó  Kálmán  tér  4.  szám  alatti  telephelyre  bejelentkezett  és  a
dunaújvárosi lakcím nélküli személyek ellátásának kiegészítésével és a megbízási díj
170.697,-  Ft-ról  300.000,-  Ft-ra  emelésével,  továbbá a  megbízás  óta  bekövetkezett
változások  átvezetésével  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerint  2018.  január  1.
napjával módosítja.

     
     Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a humán szolgáltatási osztály vezetője 

                      
     Határidő:   - a határozat közlésére és a módosított megbízási szerződés és a  
                          módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés 
                          aláírására: 2017. november 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szűcsné Kiss Katalin és Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. augusztus 16. napján  – a Magyar
Mentőszolgálat  Alapítvány  által  működtetett  hajléktalanokat  ellátó  integrált
intézménybe bejelentett személyek egészségügyi alapellátására – létrejött megbízási
szerződést a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti telephelyre bejelentkezett
és  a  dunaújvárosi  lakcím  nélküli  személyek  ellátásának  kiegészítésével és  a
megbízási  díj  64.013,-Ft-ról  85.000,-Ft-ra  emelésével,  továbbá  a  megbízás  óta
bekövetkezett változások átvezetésével a határozat 2. számú melléklete szerint 2018.
január 1. napjától módosítja.

     
     Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a humán szolgáltatási osztály vezetője 

                      
     Határidő:   - a határozat közlésére és a módosított megbízási szerződés és a  
                          módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés 
                          aláírására: 2017. november 30.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  és  2.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezése során vegye
figyelembe.

      Felelős:   -  a költségvetés tervezéséért: a jegyző
  -  a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

      Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2017. november 16.

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

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

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

elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke




	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

