
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  14.  számú  gyermek  háziorvosi  körzet  takarítási  szolgáltatásának
megrendeléséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő: Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: A 14. számú gyermek háziorvosi körzet ellátását 2021.
február  1.  napjától  önkormányzatunk  biztosítja  helyettesítő  orvos  közreműködésével  a
Dunaújváros, Alkotás u. 7. szám alatti telephelyen. A körzet működtetése az Önkormányzat
feladata, így a takarítás biztosítása is. Az előterjesztés a szolgáltatásról szóló vállalkozási
szerződés megkötésére irányul. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 339-     /2021.
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:
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:

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-306e-mail: humanszolg@dunauj-
varos.hu

Ügyiratszám: 339-     /2021.
Ügyintéző: Demeter-Weiner Anett

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 407/2020. (X.15.) határoza-
tával döntött arról, hogy a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Tükör Gyula által
képviselt Helix Egészségügyi Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződést 2021. ja-
nuár 31. napján megszünteti.(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  2021.  február  1.  napjától  ellátási  kötelezettsége
keletkezett a 14. számú gyermek háziorvosi körzetben. 

2021. február 1-től az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató, így a körzet működtetése,
így  a  takarítás  biztosítása  is  az  Önkormányzatot  terheli.  A vállalkozási  díj  kifizetése
önkormányzati forrást nem igényel, mert a körzetben felmerülő költségek fedezete a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozási összeg.

A vállalkozási szerződés-tervezet a határozati javaslat melléklete. 

Fentiek alapján Tisztelt Polgármester Úr, kérem, szíveskedjen a csatolt polgármesteri határo-
zat tervezetet jóváhagyni!
 

Dunaújváros, 2021. február 8.

Tisztelettel:

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (II….) határozata   

a 14. számú gyermek háziorvosi körzet takarítási szolgáltatásának megrendeléséről
szóló vállalkozási szerződés megkötéséről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a  14.  számú gyermek háziorvosi
körzet  (2400  Dunaújváros,  Alkotás  u.  7.)  orvosi  rendelője  takarítási  feladatainak
ellátását  Nagy  Zoltán  egyéni  vállalkozótól  (2400  Dunaújváros,  Vörösmarty  Mihály
utca  15.  fsz./4.) rendeli  meg,  2021.  február  1-től  határozatlan  időre,  a  határozat
melléklete szerinti vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály vezetőjét, hogy a megrendelés ellenértékének – napi bruttó 1.000- Ft, azaz
napi bruttó ezer forint – a havonta benyújtott számla kiegyenlítéséről intézkedjen a
számlán szereplő bankszámlaszámra. 

Felelős: a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ve
zetője
Határidő: a benyújtott számlán szereplő időpont

3. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás teljesítésére a dunaújvárosi 14. számú
gyermek háziorvosi körzet finanszírozása biztosít fedezetet, a Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelő  között
létrejött finanszírozási szerződés alapján.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Jegyzőt, hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetésében  a  kötelezettség
fedezetét és kiadását szerepeltesse.

Felelős: - a költségvetésben szerepeltetésért: 
   a jegyző

                  - a költségvetés szerepeltetésében való közreműködésért:
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a költségvetési rendelet tervezésének soron következő időpontja

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármester jóváhagyja az 1. pontban megjelölt, e
határozat  mellékletét  képező szerződést  és felkéri  a  Humán Szolgáltatási  Osztály
vezetőjét,  hogy  Nagy  Zoltán  egyéni  vállalkozót,  mint  szerződő  felet  a határozat
megküldésével tájékoztassa a döntésről.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester

     - a végrehajtásban való közreműködésért: 



                            a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:   a határozat megküldésére: 2021. február 28.
                               szerződés aláírására: 2021. február 28.

Dunaújváros, 2021. február ….

Pintér Tamás
polgármester








