
Fedőlap

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

 Javaslat a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval megbízási szerződés
megkötésére

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: Németh Ildikó ápoló

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: DMJV Közgyűlése 439/2017.(VI.15.) határozatával döntött arról,
hogy  a  hajléktalanellátást  nyújtó  szakmai  egységeket  2018.  január  1.  napjától  a  Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány részére fenntartó váltással átadja. A hajléktalanok orvosi ellátását dr.
Fenyvesi Béla végzi,  az ápoló Szűcsné Kiss Katalin,  aki  megbízási szerződését  felmondta. Az
előterjesztés az új ápolóval, Németh Ildikóval történő megbízási szerződés megkötésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 238-34/2018.
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: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: - Van/Nincs

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2018. 04. 24. Ellenőrzés dátuma: 2018. 04. 25.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018. 04. 25. Ellenőrzés dátuma: 2018. 04. 26.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

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



Javaslat 
a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval megbízási szerződés

megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

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. 

A hajléktalanok orvosi  ellátását  dr.  Fenyvesi  Béla,  az  ápolói  feladatokat  Szűcsné Kiss
Katalin  ápoló  végzi.  Az  ápoló  osztályunkra  2018.  március  21-én  eljuttatott  levelében
megbízási szerződését felmondta. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 273/2018. (IV.16.) PM határozatában
döntött  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  és  Szűcsné  Kiss  Katalin  között  2017.
augusztus 16-án létrejött megbízási szerződés megszűnéséről azzal, hogy a megbízási
szerződés megszüntetése a megszüntetésre  irányuló  kérelmet  követő  6.  hónap utolsó
napja 2018. szeptember 30., de legkorábban az új ápolóval kötendő megbízási szerződés
megkötését megelőző hónap utolsó napja. (az előterjesztés 2. számú melléklete)

Németh Ildikó 2018. június 1. napjától elvállalta a hajléktalanok melletti ápolói feladatok
elvégzését.  Végzettségét  igazoló  bizonyítványának  és  működési  nyilvántartási
igazolványának  másolatát  benyújtotta  osztályunkra.  (az  előterjesztés  3.  számú
melléklete) 

Mivel az új ápoló az ellátást 2018. június 1. napjától vállalja, a Szűcsné Kiss Katalinnal
kötött  megbízási  szerződés  megszűnése  2018.  május  31.,  így  a  hajléktalanok
egészségügyi  ellátásának  folyamatossága  biztosított.  Az  új  ápoló  megbízási  díja
megegyezik az eddig fizetett megbízási díjjal.

A  megbízási  díj  fedezete  rendelkezésre  áll  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018.
(II.16.)  rendelet  5.  melléklet  11.  Egészségügyi  feladatok  Személyi  juttatások,  valamint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorain.

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
és 5:0:0 arányban támogatta az előterjesztést.

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



HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval megbízási szerződés
megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Magyar Mentőszolgálat
Alapítvány  által  működtetett  hajléktalanokat  ellátó  integrált  intézménybe  bejelentett
személyek  egészségügyi  alapellátása  érdekében  az  ápolói  feladatok  elvégzésére
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Németh Ildikó ápoló között 2018.
június 1. napjától a megbízási szerződés a jelen határozat melléklete szerinti formában
és tartalommal létrejöjjön.

     
     Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

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

     Határidő: - a megbízási szerződés aláírására: 2018. május 31.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)  rendelet  5.  melléklet  11.
Egészségügyi feladatok Személyi  juttatások, valamint Munkaadókat terhelő járulékok
és  szociális  hozzájárulási  adó  sorain  az  ápoló  megbízási  díjának  és  járulékainak
kifizetésére a fedezet rendelkezésre áll.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a megbízási
szerződés  egy példányát  küldje  meg a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a humán szolgáltatási
                osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 31.

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri a polgármestert  a határozat
közlésére.
Felelős  : - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a humán szolgáltatási
                  osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 31.

Dunaújváros, 2018. május 17.

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
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