
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  az  Alkotás  u.  7.  szám  alatti  orvosi  rendelőket érintő  áramszolgáltatási  díj
megosztási megállapodás elfogadására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő: Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

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

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
tulajdonában levő Alkotás u. 7. szám alatti orvosi rendelőkben az Önkormányzat két körzetben
egészségügyi szolgáltató. Az áramszolgáltatási szerződést Kónyáné Dr. Király Mariann kötötte az
áramszolgáltatóval. A továbbszámlázáshoz megállapodás megkötése szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 333-     /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) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu

Ügyiratszám: 333-     /2021.
Ügyintéző: Demeter-Weiner Anett

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  levő  2400
Dunaújváros, Alkotás utca 7. szám alatti rendelőintézetben az alábbi körzetek működnek:

 28. számú felnőtt háziorvosi körzet szolgáltató: Kónyáné Dr. Király Mariann egyéni
vállalkozó

 9. számú gyermek háziorvosi körzet szolgáltató: Dr. Varsányi és Társa Egészség-
ügyi Betéti Társaság

 11. számú gyermek háziorvosi körzet szolgáltató: Dunaújváros MJV Önkormányza-
ta

 14. számú gyermek háziorvosi körzet szolgáltató: Dunaújváros MJV Önkormányza-
ta

 15. számú fogászati körzet szolgáltató: Dr. Székely és Társai Betéti Társaság

A 11. és 14. számú gyermek háziorvosi körzetet jelenleg az önkormányzat helyettesítés
útján látja el, a 9. és 11. számú gyermek háziorvosi körzet egy rendelőben működik így
összesen 4 helység található a rendelőblokkban.

Az EON Energiakereskedelmi Kft., a fent említett rendelőintézethez kapcsolódóan minden
tárgyhónapban  a  villamos  energia  felhasználásról  számlát  állít  ki  a  28.  számú  felnőtt
háziorvosi körzetet ellátó szolgáltató részére.

Mivel a rendelőintézethez kapcsolódóan egy központi energia rendszer tartozik, továbbá
az órák elhelyezkedése miatt nem beazonosítható egyértelműen, hogy melyik villanyóra
melyik  rendelőhöz tartozik,  ezért  azt  javasoljuk,  hogy a  villamos energia  számlák a  4
rendelő  között  egyenlő  25-25%-os  arányban  kerüljenek  megosztásra.  Technikailag  az
E.ON  Energiakereskedelmi  Kft.  a  28.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  szolgáltatója,
Kónyáné  Dr.  Király  Mariann  egyéni  vállalkozó  részére  számlázná  ki  a  teljes  villamos-
energia  díjat,  melyből  25%  erejéig  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
részére továbbszámlázná az Önkormányzatra eső villamos energia díjat.

 A  továbbszámlázáshoz  szükséges  egy  megállapodás  aláírása  a  28.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzet  szolgáltatója,  Kónyáné  Dr.  Király  Mariann  egyéni  vállalkozó  és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között.  A megállapodás  tervezetét  a
határozati javaslat melléklete tartalmazza.



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

Dunaújváros, 2021. április 1.

Tisztelettel:

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

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

az Alkotás u. 7. szám alatti orvosi rendelőket érintő áramszolgáltatási díj megosztási
megállapodás elfogadásáról

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 elfogadja a határozat melléklete
szerinti  -Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kónyáné Dr. Király
Mariann (székhelye: 2400 Dunaújváros, Orgona utca 4.) egyéni vállalkozó között
létrejött – az áramszolgáltatással kapcsolatos költségekről szóló megállapodást.     

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  felkéri a Humán  Szolgáltatási
Osztály vezetőjét a megállapodás megkötésében való közreműködésre.

Felelős  :   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. április 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán  Szolgáltatási
Osztály vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős  :   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. április 24.

.

Dunaújváros, 2021. 

Pintér Tamás
polgármester










