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A napirendi pont rövid tartalma: A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa Dr.
Surányi Hilda – a SOFI-2013 Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében – a
Dunaújváros MJV Önkormányzatával fennálló feladat-ellátási szerződését 2020.
szeptember 1. napjától felmondta. A doktornő kérte szerződésének közös
megegyezéssel való megszűntetését a felmondási idő lejárta előtt. Az előterjesztés a
feladat-ellátási szerződés megszűnésének módjának döntésére irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 3408-34/2020.
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: nem érinti
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

Javaslat
a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó SOFI-2013 Korlátolt Felelősségű
Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében 2019. szeptember 30-án feladat-ellátási szerződést kötött Dr. Surányi
Hilda egyéni vállalkozóval melyet a felek két alkalommal 2019. november 8-án, és 2020.
február 27-én módosítottak. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. február 27-én Dr. Surányi Hilda képviseletében a SOFI-2013 Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződést. A felek megnevezésében bekövetkezett változás miatt módosított szerződés 2020. május 1-én lépett hatályba. Nevezett feladat-ellátási szerződés 24. pontja alapján a szerződést bármelyik fél írásban hat hónapos felmondási határidővel felmondhatja. (az előterjesztés 1. számú melléklete) A szerződésben
foglalt felmondási idő hosszúságát, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (4) bekezdése határozza meg, mely szerint: „(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.”
Dr. Surányi Hilda a SOFI-2013 Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője 2020.
augusztus 31. napján kelt nyilatkozatát, 2020. szeptember 17-én kelt nyilatkozatával
pontosította és 2020. szeptember 1-jével a feladat-ellátási szerződését felmondta. A
felmondási idő 2021. február 28. napján jár le, a szerződés ezen a napon megszűnik. (az
előterjesztés 2. számú melléklete)
Dr. Surányi Hilda a levelében azzal a kéréssel fordult Tisztelt Polgármester Úrhoz –
indoklás nélkül-, hogy feladat-ellátási szerződése közös megegyezéssel 2020. november
1-vel szűnjön meg.
Az alapellátási törvény 5. § (1) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról”,
ennek értelmében Önkormányzatunknak 2020. november
kötelezettsége lenne a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetben.

1.

napjától

ellátási

A körzet ellátása kétféle módon történhet, vagy egy megfelelő végzettségű orvossal
kötött feladat-ellátási szerződés létrejöttével, vagy helyettesítés útján.
A fent említett időponttól kellene Önkormányzatunknak a körzet lakosságának ellátásáról
helyettesítés útján gondoskodnia. Ennek érdekében az önkormányzatnak a Fejér Megyei
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától működési
engedélyt kell kérnie és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási
szerződést kell kötnie. Tekintve, hogy a Hivatalok jogszabályban meghatározott
határidővel dolgoznak, sem a működési engedély, sem a finanszírozási szerződés
megkötése nem lehetséges ilyen rövid belül. Dr. Surányi Hilda által képviselt SOFI2013 Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés közös
megegyezéssel való megszűntetésre legkorábban 2020. december 31-én van lehetőség.
Dr. Surányi Hilda nyilatkozatban a 2020. december 31-i közös megegyezést elfogadta.
(az előterjesztés 3. számú melléklete)
Fentiekre tekintettel a SOFI-2013 Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló feladatellátási szerződés megszüntetése érdekében 2020. december 31-i közös megegyezéssel

történő megszüntetés határozati javaslat tervezetet terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé.
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, valamint az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság a 2020. október 13-i rendkívüli üléseiken tárgyalták. Mivel a
bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor, ezért a bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (X.15.) határozata
a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó SOFI-2013 Korlátolt Felelősségű
Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és SOFI-2013 Korlátolt
Felelősségű Társaság (képviseli Dr. Surányi Hilda) között 2020. február 27-én
létrejött 2020. május 1. hatályba lépett feladat-ellátási szerződést Dr. Surányi Hilda
2020. szeptember 1. napjával felmondta.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a SOFI-2013 Korlátolt
Felelősségű Társaság (képviseli Dr. Surányi Hilda) között 2020. február 27-én
létrejött 2020. május 1-én hatályba lépett feladat-ellátási szerződést közös
megegyezéssel 2020. december 31. napjával megszünteti.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést
megszüntető okiratot írja alá Dr. Surányi Hilda által képviselt SOFI-2013 Korlátolt
Felelősségű Társasággal.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a
dunaújvárosi 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását – megfelelő, a körzetet
betölteni kívánó jelentkező hiányában – 2021. január 1. napjától helyettesítéssel oldja
meg, egyben felkéri a polgármestert, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata részére
a működési engedélyt kérje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztályától és a finanszírozási szerződést kösse meg a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő:2020. december 31.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a SOFI-2013 Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő:2020. október 31.
Dunaújváros, 2020. október 15.
dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

