
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

 Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese
útiköltségének megtérítésére 

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. Majorosi Emese háziorvos
                     
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 05. 08.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 08.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátását
önkormányzatunk az  Állami  Egészségügyi  Ellátó  Központtal  kötött  megállapodás alapján
biztosítja  2018.  június  1-től.  A körzet  orvosi  feladatainak  ellátását  2018.  június  1-től  dr.
Majorosi Emese végzi, aki útiköltségének megtérítését kérelmezte.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 3385-33/2018.
Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-324
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit

Osztályvezető 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
Amennyiben van: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Szekeres Réka
Leadás dátuma: 2018. 05. 04. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 04.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018. 05. 04. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített



A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese

útiköltségének megtérítésére 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
ellátásról  a  dr.  Ágoston  Erzsébet  háziorvossal  kötött  feladatellátási  szerződés  megszűnése
napjától 2017. május 1-től helyettesítő háziorvosok közreműködésével gondoskodik.  
A  körzet  helyettesítéssel  történő  ellátására  2018.  január  hónapban  Önkormányzatunknál
jelentkezett  dr.  Majorosi  Emese  orvos,  aki  azonban  nem  rendelkezik  háziorvostan
szakvizsgával  és  egyéb  szakvizsgával  sem,  ezért  feladatát  az  Állami  Egészségügyi  Ellátó
Központtal  kötött  megállapodás  alapján  végzi  a  15.  sz.  felnőtt  háziorvosi  körzetben,  2018.
június 1-től. Az ÁEEK-kel kötendő szerződés-tervezet az előterjesztés 1. számú melléklete.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötendő szerződés 3. számú melléklete az ÁEEK és
Dunaújváros Önkormányzata közötti, 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátásának
költségmegosztásáról szól, ennek 3. pontja alapján Önkormányzatunk havonta 600.000,- Ft-ot
kap a finanszírozás összegéből.  Az ebből  kötelezően fizetendő költség jelenleg 270.000 és
350.000 Ft között van. A magasabb (350.000,-Ft-os) költséggel számolva havonta 250.000,-Ft
finanszírozási összeg marad. 

Dr. Majorosi Emese kérelmet nyújtott be, melyben a Törökbálint, Meggyes u. 7. lakcíme és a
Dunaújváros,  Váci  M.  u.  9.  szám alatti  rendelő  közötti  oda-vissza,  megközelítőleg  120  km
távolság  törvényben  meghatározott  mértékű  útiköltség  megtérítését  kérelmezte.  (az
előterjesztés 2. számú melléklete) Dr. Majorosi Emese tulajdonában egy 1600 cm3-es Toyota
Corolla típusú, benzin üzemű gépjármű van, melynek átalány liter fogyasztása 100 km-en 9,5
liter.

A doktornő lakcíme és a rendelő közötti távolság 65,5 km, oda-vissza ez naponta 131 km. (az
előterjesztés 3. számú melléklete). 

A saját gépjármű használata költségtérítésének számításával kapcsolatban iránymutatást adhat
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja,
mely alapján az igazolás nélkül, költségként elszámolható tétel:

„a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó
tulajdonát képező személygépkocsit is) használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a
kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma
és legfeljebb az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km
általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg”

A  NAV  norma  1600cm3-re  9,5  liter,  ez  alapján  371,-Ft-os  benzinárral  számolva  a  napi
benzinköltség (371 Ft x 12,445 liter) 4617,-Ft/nap, a napi amortizáció (131 km x 15 Ft) 1965,-
Ft/nap, ez összesen 6582,-Ft/nap. 20 munkanapos hónappal számolva a havi költség (6582,-Ft
x 20nap) 131.640,-Ft.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjének  a  hivatali  gépjárművek  használatáról,
üzemeltetéséről,  költségelszámolásáról,  valamint  a  saját  tulajdonú  gépjármű  hivatali  célú
használatának rendjéről szóló 62/2017. (XII.5.) szabályzata VI. fejezetének 3. pontja alapján:



„Az engedélyezett saját tulajdonú gépjármű használatáért a dolgozót költségtérítés illeti 
meg. A térítés összege a kiküldetési rendelvényen feltüntetett – az indokoltság 
szempontjából a kiküldő által ellenőrzött és leigazolt – kilométer után a IV. fejezet 1. pont 
szerinti üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adóhatóság által megállapított 
üzemanyagköltség és az általános személygépjármű normaköltség együttes összege. 

A  saját  gépjárművel  megtett,  az  elszámolás  alapját  képező  út  hosszát  a  webes
útvonaltervező alapján kell meghatározni.„

A  havonta  megtérítendő  költség  változó,  a  benzin  árának  függvényében.  2018.  március
hónapban a Nemzeti  Adó- és Vámhivatal  által  közzétett  elszámolható üzemanyagár 371,-Ft
volt,  mely  alapján  a  gépjárműköltség:  131  km  x  (9,5  liter/100  x  371  Ft/liter)+15  Ft,  azaz
mindösszesen  6.583,-  Ft/nap.  Ez  2018.  március  hónapban  20  munkanappal  számolva
131.642,- Ft lenne.

Fent  hivatkozott  jogszabályok  alapján  a doktornő  részére  megtérítendő  költség  havonta
megközelítőleg 131.000,- Ft, mely az elszámolható benzinár függvényében változik. A havonta
kapott  600.000,-Ft-os  finanszírozásból  maradó  250.000,-Ft  a  doktornő  által  kérelmezett
útiköltség-térítés  megközelítőleg  131.000,-Ft-os  összegét  fedezi,  így  Önkormányzatunk  dr.
Majorosi Emese kérelmét önkormányzati forrás igénybe-vétele nélkül tudná támogatni.

Dr.  Majorosi  Emese  nem egészségügyi  szolgáltató,  ezért  a  finanszírozási  összeget  nem ő
kapja. A Doktornő nem Önkormányzatunk alkalmazottja, fizetése az Állami Egészségügyi Ellátó
Központtal kötött szerződés alapján biztosított. Dr. Majorosi Emese nyilatkozott, hogy az Állami
Egészségügyi Ellátó Központtal a dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására
kötött munkaszerződése nem tartalmaz költségtérítést. (az előterjesztés 4. számú melléklete)
A doktornő  kérelme  indokolt  költség,  melyre  Önkormányzatunknak  nem  kell  plusz  forrást
biztosítania. 

Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2018. május 8-án tárgyalta
és  7:0:0  arányban  támogatta.  A Pénzügyi  Bizottság  2018.  május  8-án  tárgyalta  és  6  igen
szavazattal  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a  Közgyűlésnek.  A Gazdasági  és
Területfejlesztési  Bizottság  2018.  május  9-i  ülésén  tárgyalta  és  6  igen  szavazattal  az
előterjesztést és a határozati  javaslatot  elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Az Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  2018.  május  8-i  ülésén  tárgyalta  az  előterjesztést  és  5:0:0
arányban támogatta.

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



HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2018. (V.17.) határozata

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese
útiköltségének megtérítéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása
érdekében dr.  Majorosi  Emese teljes gépjármű útiköltségét  mint a körzet  működtetésével
szükségszerűen  felmerülő  költséget  elismeri  és  hozzájárul  annak  kifizetéséhez  lakhelye
(Törökbálint, Meggyes u. 7.) és a 15. körzet Dunaújváros, Váci M. u. 9. szám alatti rendelő
között a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ közötti útvonal tekintetében – a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében –
létrejött szerződés időtartama alatt azzal, hogy dr. Majorosi Emese az útiköltség összegét
számlával köteles igazolni és havi útnyilvántartást köteles Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatához benyújtani.

     
     Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                       - a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztály vezetője
     Határidő: - folyamatos

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a számlával és
útnyilvántartással igazolt útiköltség megtérítéséről intézkedjen.

     Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
 - a végrehajtásban való közreműködésért: a költségvetési és pénzügyi osztály

                        vezetője
      Határidő:  a benyújtott számlán szereplő időpont

3. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között helyettesítő háziorvosi szolgálat
ellátására  kötött  szerződés  3.  számú  mellékletében  meghatározott,  a  finanszírozásból
átadott összeg.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.
 Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

- a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztály vezetője
 Határidő: 2018. május 31.

Dunaújváros, 2018. május 17.

Lőrinczi Konrád s.k. Pintér Attila s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k. Tóth Kálmán s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

