
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

 Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi szoftverét biztosító
szerződés megszüntetésére

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: Az önkormányzatunk által működtetett 15. számú
felnőtt  háziorvosi  körzetet  helyettesítéssel  ellátó  orvos  új  háziorvosi  szoftver
beszerzését  kérelmezte.  A  körzetben  jelenleg  használt  MedMax  szoftvert  a
helyettesítő  orvosok  illetve  szakápolók  nem  tudják  kezelni.   Az  előterjesztés  a
fennálló szoftverfelhasználási szerződés megszüntetésére irányul. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 341-    /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:-----
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:341-     /2021.
Ügyintéző: Demeter-Weiner Anett

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 15. sz. felnőtt
háziorvosi körzetben helyettesítő orvos, dr. Janus Ágota kérelmezte, hogy a jelenleg
használt  PROFIX Computer  Kft.  által  kifejlesztett  MedMax orvosi  szoftver  helyett
vásároljuk meg a Deltatrade Kft. által forgalmazott orvosi szoftvert. Kérelmét azzal
indokolta, hogy a helyettesítést könnyebben tudná megoldani egy számára is ismert
programmal. (Az előterjesztés 1. számú melléklete)

Tekintettel arra, hogy a betegellátás biztonságát nagymértékben növeli a megfelelő
orvosi  szoftver  használata,  Önkormányzatunk számára kedvezőbb,  ha a PROFIX
Computer  Számítástechnikai  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötött  általános
szoftverfelhasználási szerződés annak 3. pontjában foglaltaknak megfelelően egyol-
dalú jognyilatkozattal 90 napos felmondási idő mellett felmondásra kerül. (Az előter-
jesztés 2. számú melléklete)

A felmondási idő alatt, a doktornő kérésének megfelelően előkészítjük a Deltratrade
Kft.-vel kötendő szerződésről szóló javaslatot. 

A szolgáltatás díjának kifizetése Önkormányzati forrást nem igényel, a 15. számú fel-
nőtt háziorvosi körzetre kapott finanszírozás fedezi. 

Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy egyetértése esetén szíves-
kedjen a csatolt határozat-tervezetet jóváhagyni!

Dunaújváros, 2021. május 18.

Tisztelettel:
Molnár-Osztrocska Diána

osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi szoftverét biztosító szerződés
megszüntetéséről

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  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  ProFix  Computer  Kft.
(6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3.) között 2019. január 19-én létrejött
szoftverhasználati szerződés  jelen határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal megszűnjön.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási
Osztály  vezetőjét  a  szerződés  megszüntetésére  vonatkozó  okirat
aláíratásában való közreműködésre.

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

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

Felelős  :   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. június 4.

Dunaújváros, 2021. 
Pintér Tamás
polgármester
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