
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. december 16. 

Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás István
fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

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

                            
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető

Szünderné Katrics Renáta ügyintéző

Meghívott: -
        

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                       2021. 12. 15.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a
dunaújvárosi 7. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Gátszegi Tamás fogorvossal kötött feladat-
ellátási szerződést. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi Hivatala a
feladat-ellátási  szerződésben  Dr.  Gátszegi  Tamás  nevének  második  keresztnévvel  történő
kiegészítését kérte. Az előterjesztés a meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul.

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

 Iktatószám: 334-35/2021.

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: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

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 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás István fogorvossal
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § alapján és az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező
feladatellátás érdekében, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, illetve  az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II. 25.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelően a fogorvosi feladatok ellátására szerződést kell kötni. 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2012.  május 29-én a dunaújvárosi  7.  számú
fogorvosi körzet ellátására feladat-ellátási szerződést kötött határozatlan időre 2012. június 1-ei
hatálybalépéssel  Dr.  Gátszegi  Tamás  fogorvossal  az  önkormányzat  egészségügyi  alapellátási
fogorvosi  feladatok  területi  ellátási  kötelezettséggel  való  ellátására.  A felek  a  feladat-ellátási
szerződést két alkalommal módosították a jogszabályi előírásoknak megfelelően. (az előterjesztés
1. számú melléklete).

Dr. Gátszegi Tamás fogorvos 2021. december 6. napján érkezett levelében kérelmezte a Nemzeti
Egészségbiztosítási  Alapkezelő  Közép-dunántúli  Területi  Hivatala  kérésére  a  feladat-ellátási
szerződésében nevének második keresztnévvel történő kiegészítését.  Dr. Gátszegi Tamás István
kérte a kiegészítés miatt a feladat-ellátási szerződése 3. számú módosítását (az előterjesztés 2.
számú melléklete).

Mindezek miatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és dr. Gátszegi Tamás között a
dunaújvárosi 7. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására létrejött feladat-ellátási
szerződést módosítani szükséges, a módosítás a határozat melléklete.

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

a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás István fogorvossal
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy -  a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi Hivatala kérésére a fel-
adat-ellátási  szerződésében nevének második  keresztnévvel  történő kiegészítését  – Dr.
Gátszegi Tamás fogorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. mel-
léklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön.



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-ellátási
szerződés módosítását írja alá, és az érintettet a határozat megküldésével tájékoztassa. 

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, hogy
a feladat-ellátási szerződés módosítás egy példányát küldje meg a Nemzeti Egészségbizto-
sítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi Hivatala és a Fejér Megyei Kormányhivatal Du-
naújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére.

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