
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. december 16.

Javaslat Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ által
kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására

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

Előkészítő:    Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
                       Szünderné Katrics Renáta ügyintéző

Meghívott: Horváth Zsolt Dunaföldvár Város Polgármestere
Demeter-Weiner Anett Egészségmegőrzési Központ intézményvezető 

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. december 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. december 15.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaföldvár  lakosságának  fogászati  ügyeleti  ellátása  jelenleg  nem  megoldott,  így  a
polgármester  felvette  önkormányzatunkkal  a  kapcsolatot,  hogy  az  ügyeleti  ellátás
Dunaújváros közreműködésével biztosítható legyen.

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

Iktatószám: 40636-6/2021.

Ügyintéző neve: Szünderné Katrics Renáta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
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

Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ által kötendő
feladat-ellátási szerződés jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény,  valamint  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  meghatározza  azoknak  az
egészségügyi  alapellátásoknak  a  körét,  melyeket  az  önkormányzatoknak  kötelező
biztosítani.  Ezen  egészségügyi  alapellátások  közé  tartozik  a  fogászati  ügyelet
működtetése is. 

Dunaföldvár  Város  Polgármestere  levélben  fordult  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteréhez és kérte, hogy a dunaföldvári lakosság részesülhessen a dunaújvárosi
fogászati ügyeleti ellátásban munkaszüneti napokon és ünnepnapokon (az előterjesztés
1. számú melléklete) mivel Dunaföldváron jelenleg nem megoldott a fogászati ügyeleti
ellátás.

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  alapellátás bizonyos
kötelezettségeit,  többek  között  a  dunaújvárosi  fogászati  ügyelet  működtetését  is  az
önkormányzat fenntartásában lévő Egészségmegőrzési Központ látja el feladat-átvállalási
szerződés alapján.

Ennek  értelmében  Dunaföldvár  Város  Önkormányzatának  és  az  Egészségmegőrzési
Központnak feladat-ellátási megállapodást kell kötnie, mellyel az intézmény megkezdheti a
fogorvosi ügyeletre a működési engedély módosítására vonatkozó eljárást. Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának,  mint  az  Egészségmegőrzési  Központ
fenntartójának a megállapodást jóvá kell hagynia.

A  határozati  javaslat  mellékletét  képezi  az  Egészségmegőrzési  Központ
intézményvezetője által megküldött feladat-ellátási szerződés tervezet.  

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság és  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2021. december 15-ei rendkívüli  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. (XII. 16.) határozata 

Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ által kötendő
feladat-ellátási megállapodás jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában működő
Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) és Dunaföldvár Város
Önkormányzata  által  kötendő  a  határozat  mellékletét  képező  feladat-ellátási
megállapodás tervezetét jóváhagyja. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feladat-ellátási megállapodást jóváhagyólag írja
alá. 

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

  a humán szolgáltatási főosztály vezetője

  Határidő:  2021. december 31.

3. 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 főosztály vezetője

 Határidő:  2021. december 31.

Dunaújváros, 2021. december 16.

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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