Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Szociális és Köznevelési Osztály
1239 Budapest, Hősök tere 12.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat a (Cégnév) kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő:

Babócsi Beáta osztályvezető
Szociális és Köznevelési Osztály

Az előterjesztést készítette:

Szegény Ákos osztályvezető-helyettes
Szociális és Köznevelési Osztály

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: -

Az előterjesztést megtárgyalja:

-

Bizottsági ülés időpontja:

2019. december 3.

Ellenjegyzők:

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető
Szervezési és Ügyviteli Osztály

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Tibor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. (Név) felnőtt háziorvos, a (Cégnév) képviseletében, 2019.10.15-én kelt levelében azzal a
kéréssel fordult Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatához, hogy a
2015.02.04-én kelt Feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) 2. számú
melléklete szerinti rendelési idejét „2019. november 1-től, illetőleg a lehetőség szerinti
leghamarabb időponttól” meg kívánja változtatni, ezért kéri azt az alábbi tartalommal
módosítani:
Napok
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Rendelési idő jelenleg
15.00 – 19.00
08.00 – 12.00
15.00 – 19.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00

Új rendelési idő
15.00 – 19.00
09.00 – 13.00
15.00 – 19.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00

A változás az illetékes hatóságoknál a szerződés módosítást követően bejelentésre kerül. A
rendelési idő módosulása átvezetésre kell kerüljön az Alapszerződésben.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 4. számú mellékletének (A Képviselőtestület által a polgármesterre és a jegyzőre átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke)
a Polgármester hatásköreit tartalmazó felsorolás 2. pontja értelmében a Polgármester „aláírja
az Önkormányzat nevében a területi ellátási kötelezettséggel működő privatizált felnőtt
háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, valamint felnőtt és gyermek fogorvosokkal kötendő
feladat-ellátási szerződéseket, valamint a feladat-ellátási szerződések módosítására,
megszüntetésére vonatkozó szerződéseket”.
Az SZMSZ 3. számú mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott –
nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 5.9 pontja szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság
„Véleményezi a felnőtt, valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt, valamint gyermek
fogorvosi praxisokra kötött feladat-ellátási szerződések módosítását.”
Tekintettel arra, hogy az alakuló ülésén a Tisztelt Képviselő-testület nem döntött a bizottságai
létrehozásáról, a Képviselő-testület jogosult a szerződés módosításával döntés meghozatalára.
(Cégnév)-vel kötött alapszerződést módosító szerződés jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét
képezi, mely – elfogadása esetén – a vonatkozó határozat mellékletét képezi majd.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a foglalkozás-egészségügyi rendelési
időpontok változatlanok maradnak.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottságának ……/2019. (XII.03.) határozata a (Cégnév)-vel kötött Feladat-ellátási
szerződések módosítása tárgyában

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. egyetért a (Cégnév)-vel (ellátást nyújtó orvos: /Név/) kötött, 2015. 02. 04-én kelt Feladatellátási alapszerződés jelen határozat 1. számú melléklete szerinti módosításával.
II. felkéri a polgármestert, az alapszerződést módosító szerződés aláírására, azzal, hogy annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint arra, hogy a
döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A
határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2019. október 21.

Szegény Ákos
osztályvezető-helyettes
előterjesztés készítője

Babócsi Beáta
osztályvezető
Szociális és Köznevelési Osztály
előterjesztő

Melléklet:
-

Feladat-ellátási szerződés módosítása (Név)
(Név) kérelme a rendelési idő megváltoztatására

