
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 09. 17.

 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 288/2020. (VIII.4.)
határozatának módosítására

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: Dr. Matusz Árpád Lajos háziorvos
                     
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 09.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2020. 09.15.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására Dr. Matusz Árpád orvossal feladat-ellátási szerződés
megkötéséről szóló 288/2020. (VIII.4.) határozatában, Dr. Matusz Árpád Lajost, mint a D.SAEPES Bt.
képviselőjeként  kell  feltüntetni.  Az előterjesztés a határozat  és mellékletét  képező feladat-ellátási
szerződés módosítására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 6398- 31/2020.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
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 Önkormányzata Közgyűlése 288/2020. (VIII.4.)
határozatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 288/2020. (VIII.4.) számú
határozatával döntött arról, hogy Dr. Matusz Árpád Lajossal feladat-ellátási szerződést köt, a
dunaújvárosi telephelyű, Váci M. u.9. szám alatt található 25. számú felnőtt háziorvosi körzet
betöltésére. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Dr.  Matusz  Árpád  Lajos  képviselője  a  D.  SAEPES  Egészségügyi  Betéti  Társaságnak
amellyel a közgyűlési határozatot ki kell egészíteni, így a fenti határozatot módosítani kell. 

A fenti határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződésben a felek megnevezésében,
elírásra  került  a  Dr.  Matusz  Árpád Lajos  által  képviselt  D.SAEPES Egészségügyi  Betéti
Társaság neve. (az előterjesztés 2. számú melléklete) Az alaki módosítás miatt a feladat-
ellátási szerződés érdemben nem módosul.   

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság, az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság szeptember 15-i rendkívüli  üléseiken tárgyalták. Mivel a bizottsági ülésekre a
közgyűlési postázást követően került sor, ezért a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei
a Közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2020. (IX.17.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 288/2020. (VIII.4.) számú
határozatának módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  25.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzet  ellátására  Dr.  Matusz  Árpád orvossal  feladat-ellátási  szerződés
megkötéséről  szóló  288/2020.  (VIII.4.)  határozata  1-2. pontjait  az  alábbiak  szerint
módosítja:

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon
szándékát, hogy 2020. október 1-től a dunaújvárosi 25. számú háziorvosi körzetre területi
ellátási  kötelezettséggel  feladat-ellátási  szerződést kíván kötni  dr.  Matusz Árpád Lajos
orvos által képviselt D. SAEPES Egészségügyi Betéti Társasággal.      

„2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést
írja  alá dr.  Matusz Árpád Lajos orvos által  képviselt  D.  SAEPES Egészségügyi  Betéti
Társasággal.



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

Határidő: 2020. augusztus 28.”

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  D.SAEPES Egészségügyi  Betéti  Társaság
(képviseli:  Dr.  Matusz  Árpád  Lajos)  között  2020.  szeptember  08-án  létrejött  feladat-
ellátási  szerződés  a jelen határozat 1.  melléklete szerinti formában és tartalommal
módosuljon. 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
D.SAEPES Egészségügyi Betéti Társasággal (képviseli: Dr. Matusz Árpád Lajos) kötött,
a határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását és a
határozat 2. mellékletét képező egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződést aláírja. 

5.  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:  2020. szeptember 25.

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és város-
üzemeltetési bizottság elnöke
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