
FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. november 18.

Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosítására 

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

Meghívott: Demeter-Weiner Anett, az Egészségmegőrzési Központ megbízott 
intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. november 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. november 17.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                     2021. november 17.

A napirendi pont rövid tartalma:
2021.  november  1-től  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának kötelezően
ellátandó egészségügyi feladatait az Egészségmegőrzési Központ látja el, melynek okán
szükséges az önkormányzat és az intézmény előirányzatának módosítása. 

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

Intézményigazgatási Osztály
Iktatószám: 40825-1/2021.

Ügyintéző neve:  Molnár-Osztrocska Diána Ügyintéző telefonszáma: 25/544-306
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

Molnár-Osztrocska Diána s.k.
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ------
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021.11.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.11.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.11.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.11.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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



JAVASLAT

az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  605/2021.  (VI.2.)  határozata  és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  749/2021.  (VII.15.)
határozata alapján a háziorvosi,  és házi  gyermekorvosi,  fogorvosi  alapellátást,  mint  az
önkormányzatnak  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 13. § 4. pontjában meghatározott kötelezően ellátandó feladatát a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  lévő  Egészségmegőrzési  Központ
(2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.)  egészségügyi szolgáltató látja el 2021. november 1.
napjától. 

2021. október 31. napjáig Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezett
érvényes finanszírozási szerződéssel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból  történő  finanszírozásának  részletes  szabályairól  szóló  43/1999.  (III.  3.)  Korm.
rendelet  alapján  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel,  az  önkormányzat  által
működtetett  háziorvosi  szolgálatok  finanszírozására.  2021.  november  1.  napjától  az
Egészségmegőrzési Központ jogosult a helyettesítéssel ellátott körzetek finanszírozására
kapott  összeg felett  rendelkezni,  a  körzeteket  a  finanszírozásból  működtetni.  Ezért  az
előirányzaton  lévő  finanszírozásból  megmaradt  összeget  át  kell  adni  az
Egészségmegőrzési Központnak.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  902/2021.  (X.  21.)
határozatával már egyszer módosította az intézmény költségvetését, akkor elsősorban a
személyi jellegű juttatások előirányzatát. Most a beruházásokra elkülönített összeg kerül
átcsoportosításra.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  847/2021.  (IX.  16.)
határozatával  döntött  az  önkormányzati  tulajdonú  rendelőt  használó  egészségügyi
szolgáltatókkal  haszonkölcsön szerződés megkötéséről.  A  Nemzeti  Egészségbiztosítási
Alapkezelővel  történt  egyeztetéseket  követően,  tekintettel  az  Egészségmegőrzési
Központtal  kötött  feladat-átvállalási  szerződésre,  javasoljuk  e  döntés  hatályon  kívül
helyezését.
A hivatkozott döntések az előterjesztés mellékletében találhatók.

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

november 17-i üléseiken tárgyalták. Mivel a közgyűlési postázásra a bizottsági ülések előtt

kerül sor, 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. (XI.18.) határozata

az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,
hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében
eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendeletét  módosítsa  aszerint,
hogy  a  12.  melléklet  11.  cím  Egészségügyi  feladatok  11.2.  Háziorvosi  ellátás
eszközbeszerzései  sorát  6.590.000  Ft-tal,  azaz  hatmillió-ötszázkilencvenezer
forinttal  csökkentse  le,  az  5.  melléklet  Egészségmegőrzési  Központ
intézményfinanszírozásának  egyidejű  emelése  mellett,  azzal,  hogy  az
Egészségmegőrzési  Központ  az  így  átcsoportosított  összeget  beruházásra
fordíthatja. 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: a jegyző

               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
          a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő:  - a  költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  önkormányzati
tulajdonú  rendelőt  használó  egészségügyi  szolgáltatókkal  haszonkölcsön
szerződés  megkötéséről  szóló  847/2021.  (IX.  16.)  határozatát  hatályon  kívül
helyezi.

3. 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. december 15.

    Dunaújváros, 2021. november 18.

Dr. Székely Károly s.k. Tóth Kálmán s.k.
a Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottság elnöke

az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és

Városüzemeltetési Bizottság elnöke




