
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet
között  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  rezsiköltségének  fizetését  biztosító
megállapodás módosítására

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: A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2021. január 1.
napjától önkormányzatunk biztosítja helyettesítő orvos közreműködésével a Dunaújváros, Vasmű
út 10. szám alatti telephelyen. A rendelő rezsiköltségét Önkormányzatunknak kell fizetnie, ezért a
Szent  Pantaleon  Kórház-  Rendelőintézettel  erről  megállapodást  kötöttünk.  Az  előterjesztés  a
megállapodás módosítására irányul.

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!

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. január 1. óta ellátási kötelezettsége van a
8.  számú felnőtt  háziorvosi  körzetben,  ezért  a  Dunaújváros,  Vasmű út  10.  szám alatt
található rendelő rezsiköltsége az Önkormányzatot terheli, melyre fedezetet az Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás jelent. 

A rendelő  a  Szent  Pantaleon  Kórház-  Rendelőintézet  tulajdonában  van.  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármestere a 1142/2020. (XII.11.) határozatával jóváhagyta a 8.
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásához kapcsolódó üzemeltetési szerződést a Szent
Pantaleon Kórház- Rendelőintézettel.(az előterjesztés 1. számú melléklete) 

A  kórház  gazdasági  igazgatója  2021.  március  3-án  kelt  levelében  tájékoztatta
Önkormányzatunkat, hogy a létrejött szerződésben foglalt rezsiköltség díját 2021. március
1-től a KSH által közétett inflációs ráta alapján 3,3%-kal megemeli. 2021. március 1-től a
megemelt díj összege 37.405.- Ft. 

Az emeléssel összefüggésben a fennálló üzemeltetési szerződést módosítani szükséges.

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

Dunaújváros, 2021. március 30.

Tisztelettel:

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet
között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító

megállapodás módosításáról

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 Polgármester hozzájárul, hogy a határozat mellékletét
képező, Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Szent  Pantaleon
Kórház-  Rendelőintézet  Dunaújváros  között  létrejött  -  a  8.  számú felnőtt  háziorvosi
körzet rezsiköltségének fizetését biztosító - megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint
módosuljon: 

„3. A  felek  rögzítik,  hogy  a  Használatba  vevő  az  1./  pontban  megjelölt  helyiség
használatért bruttó 37.405.-Ft/hó, azaz harminchétezer-négyszázöt forint/hó (az ÁFA
tartalmának és összegének megállapítása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
történik) megfizetésére köteles – mely tartalmazza a 2./ pontban rögzített üzemeltetési
szolgáltatási  díjakat  –  minden  hónap  10.  napjáig  a  Használatba  adó  által  kiállított
számla alapján. A Használatba vevő a számla ellenértékét a Használatba adó MÁK
10029008-00324371-00000000 számú számlájára átutalással vállalja teljesíteni.

A  Használatba  vevő  tudomásul  veszi,  hogy  az  üzemeltetési  költség  késedelmes
teljesítése esetén a Használatba adó a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező
mértékű kamatot számíthat fel.

A felek rögzítik, hogy a Használatba adó minden évben jogosult a KSH által közzétett
inflációs ráta mértékéig az üzemeltetési költség módosítására, melyet visszamenőleg
tárgyév január 1-jére jogosult kiszámlázni a Használatba vevőnek.

A felek  rögzítik,  hogy amennyiben a  szolgáltatások  (víz-,  fűtés-,  csatorna-,  villany)
egységárában  változás  történik,  úgy  a  Használatba  adó  a  Használatba  vevő  által
havonta  fizetendő  üzemeltetési  költséget  megemelni  jogosult,  melyről  előzetesen
értesítő levelet küld.

A Használatba adó korlátozás nélkül biztosítja a Használatba vevő részére az általa
használt  helyiséghez tartozó telefon  használatát.  Az  ezzel  kapcsolatosan felmerülő
költségeket a Használatba adó havi rendszerességgel külön díjként számlázza, mely
összeget  a  Használatba  vevő  köteles  jelen  szerződés  3./  pontjában  megjelölt
üzemeltetési költséggel együtt a Használatba adónak megfizetni.”

2. A  kiadás  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  rendelete  5.  melléklet  11.



Egészségügyi feladatok 3. Dologi kiadások során rendelkezésre álló forrás.
          
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármester  jóváhagyja  az 1. pontban megjelölt

szerződést és felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály vezetőjét, hogy a Szent Pantaleon
Kórház- Rendelőintézet Dunaújvárost, 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. április 30.
                       szerződés aláírására: 2021. április 30.

Dunaújváros, 2021. 

Pintér Tamás
polgármester




