
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 11. 21.

 Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 11. számú gyermek háziorvosi körzet
ellátására dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és feladatellátási szerződés
megkötéséről szóló  491/2019. (VIII.8.) számú határozata visszavonására

Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. 11. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2019. 11. 19.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A dunaújvárosi  11.  számú  gyermekorvosi  körzetet
önkormányzatunk helyettesítéssel látja el, a körzet betöltésére jelentkezett dr. Müller Éva
gyermekorvos. A Közgyűlés 491/2019. (VIII.08.) határozatával döntött a 11. sz. gyermek
háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Müller  Éva  Irénnel  előszerződés  és  feladatellátási
szerződés megkötéséről  2019.  december  1.  napjától.  A feladatellátási  előszerződést  a
doktornő  aláírás  nélkül  visszaküldte  Önkormányzatunk  részére.  Az  előterjesztés  a
491/2019.(VIII.08.) határozat visszavonására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 31090-    /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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 11. Ellenőrzés dátuma: 2019. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

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



J A V A S L A T 
Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására
dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és feladatellátási szerződés megkötéséről szóló

491/2019. (VIII.8.) számú határozata és támogatási szerződés megkötéséről szóló
490/2019. (VIII.8.) számú határozata visszavonására

Tisztelt Közgyűlés! 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11. számú gyermek háziorvosi körzet
ellátásáról jelenleg helyettesítés útján gondoskodik. A körzet betöltésére jelentkezett dr.
Müller Éva Irén házi gyermekorvos.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 491/2019. (VIII.8.) határozatával a 11. számú
gyermek  háziorvosi  körzet  ellátása  érdekében  dr.  Müller  Éva  Irénnel  feladatellátási
előszerződés és szerződés megkötéséről, 490/2019.(VIII.8.) határozatával dr. Müller Éva
Irén támogatás iránti kérelméről döntött. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánította, hogy dr. Müller Éva Irén orvos
részére házi gyermekorvosi tevékenységének tényleges megkezdésétől 2019. december
1-től 12 hónapon keresztül 2020. november 30-ig havi 300.000,- Ft szabad felhasználású,
2020.  december  1-től  legfeljebb  4  év  időtartamra  havi  100.000,-Ft  lakhatási  célú
támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a doktornő a körzetben az
orvosi tevékenységet megkezdje.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  491/2019.(VIII.8.)  határozatában
felhatalmazta  a  polgármestert  a  11.  sz.  házi  gyermekorvosi  körzet  ellátása érdekében
feladatellátási  előszerződés  és  végleges  szerződés,  490/2019.(VIII.8.)  határozatában
támogatási szerződés aláírására.

A  feladatellátási  előszerződést  aláírásra  előkészítettük  és  aláírás  céljából  postán
megküldtük Müller Éva Irén doktornő részére, aki az előszerződést aláírás nélkül juttatta
vissza osztályunkra 2019. október 28-án. (az előterjesztés 2. számú melléklete) 
Előzőek miatt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 491/2019.(VIII.8.) számú
és 490/2019.(VIII.8.) számú határozatait vissza kell vonni. 
A körzet ellátása továbbra is helyettesítéssel történik.

Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalta  meg,  ezért  a
bizottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros MJV Közgyűlésének
 a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására dr. Müller Éva Irénnel

előszerződés és feladatellátási szerződés megkötéséről szóló  491/2019. (VIII.8.)
számú határozata és támogatási szerződés megkötéséről szóló 490/2019. (VIII.8.)

számú határozata visszavonásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  11. számú  gyermek háziorvosi körzet
ellátására dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és feladatellátási szerződés megkötéséről
szóló  491/2019. (VIII.8.) számú határozatát és dr. Müller Éva támogatás iránti  kérelme



elbírálásáról szóló 490/2019.(VIII.8.) számú határozatát visszavonja.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat meg-
     küldésére.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: a polgármester      
                   - a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető
    Határidő:  2019. november 30.

Dunaújváros, 2019. november 21.

               Dr. Székely Károly s.k.  Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke




