
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 02. 14.

 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 261/2018. (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. Mészáros Lajos főigazgató Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
                     
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12.
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A 4.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  rezsiköltsége  fizetését
biztosító Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 261/2018. (V.17.) határozatát a havi díj
emelkedése miatt módosítani kell. Az előterjesztés a határozat módosítására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1963-9/2019.
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: 2019. 02. 05. Ellenőrzés dátuma: 2019. 02. 06.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 02. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019. 02. 06.
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 261/2018. (V.17.) számú határozatának

módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  4.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
ellátását  2018.  június  1.  napjától helyettesítéssel  biztosítja,  ettől  az  időponttól  az
Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató, ezért a Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatt
található rendelő rezsiköltsége az Önkormányzatot terheli, melynek fedezete a NEAK-tól a
körzet finanszírozására kapott összeg. 
A rendelő a Szent  Pantaleon Kórház-Rendelőintézet  tulajdonában van,  ezért  a felmerülő
rezsiköltségek megfizetéséhez a Kórházzal  Önkormányzatunk megállapodást  kötött,  erről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 261/2019. (V.17.) határozatában döntött. (az
előterjesztés 1. számú melléklete)

A  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézet  főigazgatója  dr.  Mészáros  Lajos  levélben
tájékoztatta Önkormányzatunkat arról,  hogy 2019. március 1-től  az eddigi  bruttó 21.140,-
Ft/hó  rezsiköltség  havi  bruttó  12.160,-Ft/hó  takarítási  költséggel  egészül  ki.  (az
előterjesztés 2. számú melléklete.)
A Kórház  részére  így  a  mindenkori  telefonköltséget  és  havi  bruttó  33.300,-  forintot  kell
fizetnünk, amely a takarítás, fűtés, víz, csatorna, áram és szükséges karbantartási munkák
díjának a rendelőre eső hányada.

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
….../2019. (II.14.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 261/2018. (V.17.) számú határozatának
módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése a  4.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
rezsiköltségének  fizetéséről  szóló  261/2018.  (V.17.)  határozata  1. pontját  az  alábbiak
szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  határozat  mellékletét
képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros közötti a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének
fizetését biztosító megállapodás megkötéséhez, mely szerint 2019. március 1-től bruttó
33.300,-Ft/hó  és  a  mindenkori  telefonköltség  megtérítésére  kerül  sor  a  Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott bevétel terhére.”

     



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:  2019. február 28.

Dunaújváros, 2019. február 14.

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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