
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 09. 20.

 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.) számú határozatának
módosítására

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

                     a gazdasági és területfejlesztési 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. 09. 18.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19.
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18.

A napirendi pont rövid tartalma: A 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását végző dr. Majorosi
Emese  útiköltségének  megtérítéséről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének
262/2018. (V.17.) határozatát a kifizetés módjának változása miatt módosítani kell. Az előterjesztés a
határozat módosítására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 3385-147/2018.
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: nem érinti
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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2018. 09. 12. Ellenőrzés dátuma: 2018. 09. 12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2018. 09. 12. Ellenőrzés dátuma: 2018. 09. 12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített



A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.) számú határozatának

módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  a  15.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátását
2018. június 1. napjától dr. Majorosi Emese orvos látja el. A Doktornő jelenleg még nem rendelkezik
háziorvostan szakvizsgával, ezért feladatát  – annak megszerzéséig – az Állami Egészségügyi Ellátó
Központtal kötött szerződés alapján végzi.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és önkormányzatunk a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosi  ellátásának  költségmegosztásáról  szerződést  kötött,  melynek  3.  pontja  alapján
Önkormányzatunk  havonta  600.000,-  Ft-ot  kap  az  ÁEK-től  a  finanszírozás  összegéből  a  körzet
működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek biztosítására.

Dr. Majorosi Emese kérelmet nyújtott be, melyben a törökbálinti lakóhelye és a Dunaújváros, Váci M.
u. 9. szám alatti rendelő közötti saját személygépkocsival történő oda-vissza út, megközelítőleg 131
km  távolság  törvényben  meghatározott  mértékű  útiköltség  megtérítését  kérelmezte.  Az  Állami
Egészségügyi Ellátó Központ útiköltséget nem térít a Doktornőnek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 262/2018. (V.17.) határozatában dr. Majorosi Emese
gépjármű útiköltségének megtérítéséről döntött, gépjármű útiköltségét, mint a körzet működtetésével
szükségszerűen  felmerülő  költséget  a  Közgyűlés  elismerte  és  hozzájárult  annak  kifizetéséhez  a
Doktornő  lakóhelye  és  a  15.  körzet  Dunaújváros,  Váci  M.  u.  9.  szám  alatti  rendelő  között.
(előterjesztés melléklete.)

A határozat  módosítása azért  szükséges,  mert  a  Doktornő orvosi  tevékenységével  kapcsolatban
jelenleg nem bocsáthat ki számlát. A tankolásról kapott számlái nem alkalmasak az elszámolásra,
mert nem bontható meg a saját célú igénybevételre vonatkozóan. Ezért  az útiköltség a  személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja szerint számolható
el: 
„ 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 Doktornő  havonta,  utólag  köteles  elszámolni,  útnyilvántartást  köteles  vezetni,  az  üzemanyag
egységára  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  által  közzétett  mindenkori  normatíva.  Az  üzemanyag
megtérítésére dr. Majorosi Emese visszamenőlegesen, háziorvosi tevékenységének megkezdésétől
2018. június 1. napjától jogosult. A szükségszerűen felmerülő útiköltséget a 262/2018. (V.17.) számú
határozat egyébként is elismerte.

Az  előterjesztést  a  Szociális,  Egészségügyi  és  Lakásügyi  Bizottság,  a Pénzügyi  Bizottság  és  a
Gazdasági és Területfejlesztési  Bizottság, az Ügyrendi,  Igazgatási és Jogi Bizottság a közgyűlési
postázást  követően  tárgyalták  meg,  ezért  a  bizottságok  elnökei  a  bizottságok  véleményét  a
Közgyűlésen szóban ismertetik. 

Fentiek miatt az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.



HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2018. (IX.20.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.) számú határozatának
módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátása
érdekében dr. Majorosi Emese útiköltségének megtérítéséről szóló 262/2018. (V.17.) határozat 1.
és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„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 2018. június 1-től
lakóhelye (Törökbálint,  Meggyes u. 7.) és a 15. körzet Dunaújváros, Váci M. u. 9. szám alatti
rendelő közötti  útvonal tekintetében a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ között – a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében
– létrejött szerződés időtartama alatt azzal, hogy dr. Majorosi Emese az útiköltség megtérítéséhez
a vonatkozó jogszabályok által előírt dokumentumokat 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 jogszabályok
által előírt dokumentumok benyújtását követően az útiköltség megtérítéséről – annak tényleges
felmerülésétől, 2018. június 1. napjától – intézkedjen.

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

     Határidő: folyamatos”

2. 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. szeptember 28.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

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
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