
Fedőlap                                   

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.  szeptember 05..

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet
ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 404/2019.
(VI.20.) határozat kiegészítésére

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. Surányi Hilda orvos
                       

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 09. 03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 09. 03.
pénzügyi bizottság 2019. 09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 09. 03.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlésének 404/2019. (VI.20.) határozata
dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelmének elbírálásáról szól. Dr. Surányi Hilda a dunaújvárosi 8.
számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  betöltésére  jelentkezett  2019.  november  1-től,  havi  100  000,-Ft
lakhatási  támogatást  igényelt.  Az  első  hat  havi,  összesen  600  000,-Ft  összegű  támogatást  egy
összegben kérné, a költözés és kaució költségeinek biztosítására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 23153-    /2019.
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk. 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.
Leadás dátuma: 2019. 08. 29. Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 29. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2019. 08. 29. Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 29. 
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  Közgyűlésének  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 404/2019.
(VI.20.) határozat kiegészítésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 404/2019. (VI.20.) határozatával dr. Surányi
Hilda orvos részére havi 100 000,- Ft támogatást nyújt orvosi tevékenységének tényleges
megkezdésétől legfeljebb öt évig. (az előterjesztés 1. számú melléklete)
Dr. Surányi Hilda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által helyettesítéssel
ellátott  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  betöltésére  jelentkezett,  tevékenységét  2019.
november 1. napjával kezdi meg.
Dr.  Surányi  Hilda  jelenleg  Budapesten él,  Dunaújvárosba költözése és  tevékenységének
megkezdése nagy, egyösszegű kiadást (költözés költségei, kaució) jelent számára, ezért a
Doktornő a személyes egyeztetések során jelezte, hogy amennyiben lehetséges az első hat
havi támogatást az Önkormányzat egy összegben folyósítsa. Ez a 2019. november – 2020.
április  hónapokra eső 600 000,-Ft  kifizetését  jelenti.  A támogatás kifizetése 2020.  május
hónaptól  a már elfogadottak szerint,   havonta történne.  (  2.  számú melléklet  támogatási
szerződés, 3. számú melléklet a módosítással érintett pont )

Előzőek miatt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 404/2019. (VI.20.) határozatának
kiegészítéséről, a végrehajtási határidő hosszabbításáról szól a jelen előterjesztés.

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. (IX.05.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet
ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló
404/2019. (VI.20.) határozat kiegészítésére

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése   a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
ellátására dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.)
határozatát a következőkkel módosítja és egészíti ki:

A fent  megjelölt  határozat  3.  pontja  helyébe a következő rendelkezés lép és a  3.  pont
számozása 4. pontra változik az alábbi módosítással: 

 „3. Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy  Dr. Surányi Hilda részére
az  első  hat  hónapra  eső  összesen  600.000,-Ft  támogatás  egy  összegben  kerüljön
kifizetésre,  a  feladatellátási  szerződés  aláírását  követő  30  napon  belül,  továbbá



hozzájárul   a támogatási  szerződésben a támogatás folyósításáról  szóló 4.1. pontja a
jelen határozati pontban foglaltak szerinti kiegészítéséhez  és módosításához. 

     
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy dr.

Surányi  Hildával a jelen  határozat  1.  számú mellékletét  képező  támogatási szerződést
kösse meg. 

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztályvezető
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: a
                           költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
      Határidő: - a szerződés aláírására: a szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek  
                          benyújtása után haladéktalanul

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

 Határidő:  2019. szeptember 30.

5. A 3. pont szerinti egyösszegű folyósítás miatt a különbözetként jelentkező 300.000,- Ft
összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.)  önkormányzati rendelete 5. melléklet
11 . Egészségügyi feladatok  3. Dologi kiadások sorról az Egyéb kiadások sorra  történő
átcsoportosítás útján biztosítja.

Felelős:       - a határozat végrehajtásáért: jegyző
                      - a határozat végrehajtásáért: a
                           költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    
 Határidő:  2019. október 31. ”

Dunaújváros, 2019. szeptember 05. 

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

