
Fedőlap

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

Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
között  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  rezsiköltségének  fizetését  biztosító
megállapodás megkötésére

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

                                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                                      a pénzügyi 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. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 02. 05.

   pénzügyi bizottság 2019. 02. 12.
   gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019. 02. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2019. április 1.
napjától önkormányzatunk biztosítja helyettesítő orvos közreműködésével a Dunaújváros, Vasmű
út 10. szám alatti telephelyen. A rendelő rezsiköltségét Önkormányzatunknak kell fizetnie, ezért a
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel erről megállapodást kell kötnünk.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1767-24/2019.
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: 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. 01.31. Ellenőrzés dátuma: 2019. 02. 01.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:                                                                 -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 01. 30. Ellenőrzés dátuma: 2019. 01. 31.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

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



Egyéb megjegyzések:
JAVASLAT

a Dunaújváros MJV Önkormányzata  és a  Szent  Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
között  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  rezsiköltségének  fizetését  biztosító
megállapodás megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  a  8.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet
ellátására a CONTROL-EÜ Egészségügyi  Szolgáltató Betéti  Társasággal feladatellátási
szerződést kötött 2012. május 29-én. Dr. Révész Gertrud a CONTROL-EÜ Egészségügyi
Szolgáltató  Betéti  Társaság képviselője  a  Humán  Szolgáltatási  Osztályhoz  eljuttatott
nyilatkozatában 2018. október 1-től  hat hónapos felmondási idő figyelembe vételével a
feladatellátási szerződést felmondta. A felmondási idő 2019. március 31. napján jár le, a
szerződés ezen a napon megszűnik.  (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint:
„A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásáról”,

ennek értelmében Önkormányzatunknak 2019. április 1. napjától  ellátási  kötelezettsége
van a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetben. Az Önkormányzat működési engedélyt kér a
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától, a
finanszírozási szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötjük meg. 

2019. április 1-től  az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató,  ezért a Dunaújváros,
Vasmű út 10. szám alatt található rendelő rezsiköltsége az Önkormányzatot terheli, melyre
fedezetet az NEAK-tól kapott finanszírozás jelent. A rendelő a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet  tulajdonában  van,  ezért  a  felmerülő  rezsiköltségek  megfizetéséhez  a
Kórházzal megállapodást kell kötni. A megállapodás tervezete a határozat melléklete.

Az előterjesztést a Szociális,  Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2019. február 5-én
tárgyalta és a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  2019.  február  5-én  tárgyalta  és  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak  találta.  A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  2019.  február  6-án
tárgyalta  és  a  határozati  javaslatot  5  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.  A Pénzügyi  Bizottság az előterjesztést  a közgyűlési  postázást követően
tárgyalta, ezért a bizottság elnöke a bizottság véleményét a közgyűlésen szóban ismerteti.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

 

HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2019. (II. 14.) határozata
Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító

megállapodás megkötéséről

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  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötéséhez, mely szerint 2019.
április 1-től bruttó 44.925,-Ft/hó megtérítésére kerül sor a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőtől kapott, a körzet finanszírozását célzó bevétel terhére.

          
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az

1. pontban megjelölt szerződést írja alá, és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Dunaújvárost mint szerződő felet  a határozat megküldésével tájékoztassa a testület
döntéséről.

      Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
          a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető

      Határidő: a határozat megküldésére: 2019. február 28.
                       a szerződés aláírására: 2019. március 22.

Dunaújváros, 2019. február 14.

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


