
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

 Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási 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  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
helyettesítéssel történő ellátását 2020. június 1. napjától Önkormányzatunk biztosítja.
A körzetben  dolgozó  szakápoló  felmondott.  Az  előterjesztés  az  új  szakápolóval
kötendő megbízási szerződésre 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!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a)
pontja szerint:
„A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról”, 

ennek értelmében dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel
történő ellátását 2020. június 1. napjától Önkormányzatunk biztosítja. 

A körzetben jelenleg szakápolóként dolgozó Tóth Alexandra az Önkormányzathoz
eljuttatott levelében a 2020. május 29-én kötött megbízási szerződését felmondta.
(az előterjesztés 1. számú melléklete)

A szerződés 9. pontja alapján a szerződést 2 havi felmondási határidővel írásban
bármelyik fél felmondhatja.
Tóth  Alexandra  2021.  április  22-én  osztályunkra  eljuttatott  levelében  kérelmezte,
hogy a szerződést 2021. május 31-vel szüntessük meg. (az előterjesztés 2. számú
melléklete)

Figyelemmel arra,  hogy a jogviszony megszüntetése csak a megbízott  szándéka,
továbbá a felmondási idő 2 hónap és az új szakápoló megbízásához a szükséges
iratok  bekérése,  illetve  a  jelenleg  hatályos  működési  engedély  és  a  Nemzeti
Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  kötött  finanszírozási  szerződés  módosítása
időigényes,  a  megbízási  szerződés  megszüntetésére  az  alábbiak  szerint  teszünk
javaslatot: 

Az egészségügyi ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében Tóth Alexandra
megbízási  szerződésének  megszüntetése  a  megszüntetésre  irányuló  kérelem
benyújtásának napját követő 2. hónap utolsó napja, azaz 2021. június 22.

A megbízási szerződés Tóth Alexandra által kérelmezett 2021. május 31-én történő
megszüntetése  nem  biztosítja  a  folyamatos  ellátást  és  nem  ad  elegendő  időt
önkormányzatunknak az új ápolóval történő szerződéskötésre.

A körzetben helyettesítő orvosként dolgozó dr.  Janus Ágotával történt egyeztetést
követően az ápolói feladatokat 2021. június 23-től Kósa Edit szakápoló végezné.

Kósa  Edit  bemutatta  a  Pécsi  Tudományegyetem  által  kiállított  szakápoló



végzettségét igazoló bizonyítvány másolatát.

Az alapellátás folyamatosságának biztosítása érdekében, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló törvényben rögzített, önkormányzatra vonatkozó ellátási kötele-
zettségre tekintettel a határozati javaslat mellékleteként szereplő megbízási szerző-
dést megszüntető okirat-tervezetet továbbá az új ápolóval kötendő 

 megbízási szerződés-tervezetet terjesztjük Tisztelt Polgármester Úr elé.

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

Dunaújváros, 2021. május 12.

Tisztelettel:
Molnár-Osztrocska Diána

osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
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  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Tóth  Alexandra  (2451  Ercsi,
Cukorgyári  Ltp.  21/A/4.)  között  2020.  május  29-én létrejött  megbízási  szerződés a
jelen  határozat  1.  melléklete  szerinti  formában és  tartalommal  2021.  június  22-én
megszűnjön.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jóváhagyja  a  15.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzet  ápolói  feladatok  ellátására  vonatkozó  –  a  jelen  határozat  2.
mellékletét képező – megbízási szerződést.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét, hogy a Tóth Alexandrával (2451 Ercsi, Cukorgyári Ltp. 21/A/4.) kötött meg-
bízási szerződés megszüntetése és a 2. pontban foglalt megbízási szerződés 1 példá-
nyát küldje meg a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Nép-
egészségügyi Osztálya és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

Felelős  :   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. június 22.

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

Felelős  :   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. május 31.

Dunaújváros, 2021. 
Pintér Tamás
polgármester
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