
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. szeptember 16.
Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonú  rendelőt  használó  egészségügyi  szolgáltatókkal
haszonkölcsön szerződés megkötésére

Előadók:     a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő:        Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Demeter-Weiner Anett ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. szeptember 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. szeptember 15.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                          2021. szeptember 15.

A napirendi pont rövid tartalma:
2021. november 1-től Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó
egészségügyi  feladatait  az  Egészségmegőrzési  Központ  látja  el.   A rendelők  továbbra  is  az
Önkormányzat tulajdonát képezik,  ezért  haszonkölcsön szerződés megkötése szükséges 2021.
november 1-ei hatállyal.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:  Humán Szolgáltatási Főosztály 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 35439-1/2021.

Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető 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
az  önkormányzati  tulajdonú  rendelőt  használó  egészségügyi  szolgáltatókkal
haszonkölcsön szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 605/2021. (VI.2.) határozatában úgy
döntött, hogy a háziorvosi, és házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást, mint az önkormányzat
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  4.  pontban
meghatározott  kötelezően  ellátandó  feladatát  az  Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi
szolgáltató lássa el. 

A fenti döntésben felhatalmazást kapott az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató
vezetője a Dunaújváros közigazgatási területén működő terület ellátási kötelezettségű háziorvosi,
házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisok működésével összefüggő szerződések kiadmányozására. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Dunaújváros  közigazgatási  területén  jelenleg
működő egészségügyi szolgáltatókkal, a jogszabály rendelkezésének megfelelően, feladat-ellátási
szerződést  kötött.  A  közgyűlés  döntése  következtében  az  önkormányzat  helyett  az
Egészségmegőrzési Központ lesz a szerződő fél a 2021. november 1-jével hatályba lépő feladat-
ellátási szerződésekben.

Jelenleg  a  feladat-ellátási  szerződések  tartalmazzák  az  önkormányzati  tulajdonú  rendelők
használatára  vonatkozó  rendelkezéseket.  Tekintettel  arra,  hogy  a  rendelők  továbbra  is  az
Önkormányzat  tulajdonát  képezik,  az  Egészségmegőrzési  Központ  és  az  egészségügyi
szolgáltatók  által  kötött  szerződések  nem  tartalmazhatják  a  használatra  vonatkozó
kötelezettségeket. 

Fentiekre  tekintettel  haszonkölcsön  szerződés  megkötése  szükséges  az  Önkormányzat  és  az
egészségügyi szolgáltatók között.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdése
szerint:  „Az  önkormányzati  vagyon  ingyenes  vagy  kedvezményes  használatba-,bérbe
(haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adása (ajándékozása), a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a
nemzeti  vagyonról  szóló  törvényben  meghatározottak  szerint.”  A 17.  §  (1)  bekezdése  szerint
„Közvetett  támogatásnak  minősülhet,  ha  az  önkormányzat  a  15.  §  és  a  16.  §  (5)  –  (12)
bekezdéseiben  foglaltak  alapján  önkormányzati  vagyont  ingyenesen  vagy  kedvezményesen
átenged, illetve az őt megillető bevételről teljesen vagy részlegesen lemond.”
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján
mentes az adó alól az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  Közgyűlés  és  Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 34. § (3)
pontja értelmében a döntéshez minősített többség szükséges.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi,  és  lakhatási  bizottság,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021. szeptember

15-ei  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 javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
….../2021. (IX.16.) határozata

az  önkormányzati  tulajdonú  rendelőt  használó  egészségügyi  szolgáltatókkal
haszonkölcsön szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az
egészségügyi  szolgáltatók  részére  a  feladatuk  ellátásához,  az  önkormányzat
tulajdonában  lévő,  a  határozat  mellékletét  képező  haszonkölcsön  szerződésben
megjelölt  orvosi  rendelőhelyiségeket,  valamint  a  közös  használatú  helyiségeket
ingyenes használatba adja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  az  1.  pont  szerinti  haszonkölcsön  szerződéseket  a  területi
ellátási kötelezettségű egészségügyi szolgáltatókkal jóváhagyólag írja alá. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő: 2021. október 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír arról,
hogy az építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) határozata alapján
27.491.461,- Ft/év (2.290.955,- Ft/hó) lenne. A határozat alapján az önkormányzati
vagyon  ingyenes  használatba  adása  közvetett  támogatásnak  minősül  és  a
támogatások  kimutatását  DMJV Önkormányzata  zárszámadásához  csatolni  kell,
valamint  az  illetékes  szervei  útján  köteles  közzétenni  a  szerződés  törvény  által
meghatározott tartalmával egyetemben.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester      

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

          Határidő: 2021. szeptember 30.

     Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

Dr. Székely Károly s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke






