
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.

Javaslat a 9. számú fogászati körzet ellátására dr. Szőcs Debora fogorvossal új
feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előadó: a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána Humán Szolgáltatási Osztály osztályvezető 
Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: dr. Szőcs Debora fogorvos, 9. számú fogorvosi körzet 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. június 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma Dr.  Szőcs Debora a 9.  számú fogászati  körzet  orvosa
bejelentette,  hogy  asszisztense  jogviszonya  2021.  május  31-el  közös  megegyezéssel
megszűnt, feladatát új asszisztens látja el. A feladat-ellátási szerződés módosítása során az
eredeti  szerződés  sorszáma  változik,  ezért  jogtechnikai  szempontból  célszerű  a  korábbi
szerződés  hatályon  kívül  helyezése  és  ezzel  egyidejűleg  új  feladat-ellátási  szerződés
megkötése.  Az előterjesztés új feladat-ellátási szerződés megkötésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 22067-2/2021
Ügyintéző neve: Molnár Lenke Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
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: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. június …. Ellenőrzés dátuma: 2021. június …. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: nyílt / zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 



J A V A S L A T

Javaslat a 9. számú fogászati körzet ellátására dr. Szőcs Debora fogorvossal új
feladat-ellátási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés! 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  32/2021.  (I.  21.)
határozatával  döntött  arról,  hogy a 9.  számú fogászati  körzetbe bejelentkezettek ellátása
érdekében feladat-ellátási szerződést köt dr. Szőcs Debora fogorvossal. (Az előterjesztés 1.
sz. melléklete)  

Dr.  Szőcs Debora 2021.  április  25-én jelezte,  hogy asszisztense,  Mudra Veronika,  2021.
május 31-el közös megegyezéssel megszünteti  munkaviszonyát.  (Az előterjesztés 2. sz.
melléklete). 

A DMJV Önkormányzatával 2020. december 1-én megkötött feladat-ellátási szerződésében
a változást – a szerződés sorszámainak nem megfelelő sorrendje miatt  –  nem célszerű
átvezetni,  mivel  több  pont  sorszáma  is  változna.  Ennek  következtében,  jogtechnikai
szempontból, új feladat-ellátási szerződés megkötése és ezzel egyidejűleg a régebbi feladat-
ellátási szerződés megszüntetése szükséges.

Az új feladat-ellátási szerződés tervezetét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Mivel  a  bizottságok a  közgyűlési  postázást  követően tárgyalták  az  előterjesztést  azért  a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé: 

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (VI. 24.) határozata

a 9. számú fogászati körzet ellátására dr. Szőcs Debora fogorvossal új feladat-ellátási
szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és dr. Szőcs Debora között 2021.
június 1. napjával a határozat melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés létrejöjjön,
és ezzel egyidejűleg a 2020. december 1-én létrejött  feladat-ellátási  szerződés és
annak módosításai megszüntetésre kerüljenek.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, a határozat melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: - a szerződés aláírásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

   a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  a  határozat
közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
   a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2021. július 5.

Dunaújváros, 2021. június 24.

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és 

lakhatási bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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