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Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság!
Dr. (Név) gyermek háziorvos 2016. március 24-én kelt kérelmében kérte Feladat-ellátási
Szerződésének módosítását, mivel az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője
engedélyezte számára, hogy a 312-es számú rendelőhelységből a 306-os rendelőbe költözzön
át. Ezt Intézményvezető Asszony írásban is megerősítette. A változást a Feladat-ellátási
szerződésen és mellékletein is át kell vezetni.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 4. számú mellékletének 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 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.”
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő „jelen
határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól a döntés meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottságának ……/2016. (IV.06) határozata a (Cégnév)-vel kötött Feladat-ellátási
szerződés módosítására
A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 5. pont 5.9
alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. egyetért a (Cégnév)-vel (képviseli: Dr. (Név)) 2015. 02. 05-én kötött Feladat-ellátási
szerződés jelen határozat mellékletét képező módosításával.
II. felkéri a polgármestert, a szerződés aláírására, valamint, hogy a döntésről az érintetteket
értesítse.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben, véleményezési
joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2016. március 24.
Szegény Ákos
osztályvezető, előterjesztő
Melléklet:
1. Feladat-ellátási szerződés módosítása
2. Dr. (Név) gyermek háziorvos kérelme

