
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. július 15.

Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: Simonné Dr. Janus Ágota Magdolna háziorvos 

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07. 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2021. 07. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: A 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Simonné
Dr.  Janus  Ágota  által  képviselt  INNOCENS  Egészségügyi  és  Szolgáltató  Betéti
Társasággal  kötött megbízási  szerződés  2021.  szeptember  30-val  lejár.  A  körzet
folyamatos ellátásának biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a
helyettesítést vállaló háziorvossal kötendő megbízási szerződésekre 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:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT
 a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási

szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet el-
látását a Simonné Dr. Janus Ágota Magdolna által képviselt INNOCENS Egészségügyi és
Szolgáltató Betéti Társasággal kötött megbízási szerződéssel biztosítja, mely 2021. szep-
tember 30. napjával lejár. 

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 Önkormányzatunknak 2021. október 1. napjától ellátási kötelezettsége
van a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben. 

A megjelölt időponttól Önkormányzatunknak a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által kiadott jogerős működési engedéllyel és a
Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  megkötött  finanszírozási  szerződéssel  kell
rendelkeznie.
Az  ellátás  folyamatossága  biztosítása  érdekében  a  helyettesítést  vállaló  orvossal
megbízási  szerződést  kell  kötni  a  lehető  legkorábbi  időpontban.  Ez  a  szerződés  a
finanszírozási szerződés megkötése iránti kérelem melléklete.

A körzet, helyettesítéssel történő ellátását 2021. október 1-től, határozatlan időre Simonné
Dr.  Janus  Ágota  Magdolna  háziorvos  továbbra  is  vállalta.  Simonné  Dr.  Janus  Ágota
Magdolna  végzettsége  megfelel  a  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet előírásainak, háziorvosi tevékenység
végzésére jogosult.

A körzet ápolói feladatainak ellátását Kósa Edit vállalta határozatlan időre, aki a körzetben
jelenleg is ápolói tevékenységet folytat. 

Simonné  Dr.  Janus  Ágota  Magdolna  által  képviselt  INNOCENS  Egészségügyi  és
Szolgáltató Betéti Társaság kötendő szerződés a határozati javaslat melléklete. 

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, valamint az ügyrendi,

igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2021.  július  14-i  üléseiken tárgyalták.  Mivel  a  bizottsági

ülésekre  a  közgyűlési  postázást  követően  került  sor,  ezért  a  bizottságok véleményét  a

bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 …/2021. (VII. 15.) határozata 

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződés
megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát,
hogy 2021. október 1-től a dunaújvárosi 15. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő
ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződést kíván  kötni  a  Simonné  Dr.  Janus  Ágota
Magdolna által képviselt INNOCENS Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a  határozat  melléklete  szerinti  megbízási  szerződést  írja  alá  a Simonné  Dr.  Janus
Ágota Magdolna által képviselt INNOCENS Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester

- a végrehajtásban való közreműködésért: 
  humán szolgáltatási  osztályvezetője

Határidő:  2021. augusztus 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
megbízási szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,  a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az
érintettek részére.

Felelős  :   - a a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester

       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
          a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. szeptember 20.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a polgármestert  a
határozat közlésére.

Felelős  :         - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester

         - a végrehajtásban való közreműködésért: 
 a humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő:  2021. július 30.

Dunaújváros, 2021. július 15.

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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