201/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAP
Javaslat Pilis Város Önkormányzata Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának
felülvizsgálatára.
1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):
Előterjesztő
polgármester
jegyző

X

Szavazati
arány
egyszerű X

Nyilvánosság

Véleményező

nyílt ülés

Szociális és
Egészségügyi Biz.

minősített

zárt ülésen
tárgyalható

X

Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság

önkormányzati
képviselő
egyéb

X

Fejlesztési
Bizottság
egyéb

zárt ülés

Pénzügyi Bizottság

2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont):
nincs

van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok)

2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:
tárgyi éven belüli

éven túli

2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése)
igen (a fedezet a költségvetési rendelet …….melléklet…….sora)
nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet
……melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet ……. sorra történő
módosítással biztosítható)
2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen:……………...Ft
3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás
(aláírás 3. pont):
Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő,
Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma …..év
…….hó…..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett
2015. év augusztus hónap 14. nap
A borítólap kitöltésért felelős személy(ek):

1.
2.
3.

Név:
Schweierné Juhász Katalin

Beosztás:
aljegyző

Aláírás

1

Polgármester

ELŐTERJESZTŐ
Előterjesztés száma:201/2015.

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerü többség szükséges.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i ülésére
Tárgy: Javaslat Pilis Város
Koncepciójának felülvizsgálatára.

Önkormányzata

Egészségügyi

Szolgáltatás-tervezési

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve szerint ez évben szükséges a koncepció felülvizsgálata.
A korábbi koncepció 2010-2014 közötti időszakra vonatkozott.
A mellékelt koncepcióm tervezetben a jogszabályi változások kerültek átvezetésre, valamint
aktualizálásra kerültek az ellátott feladatok, szolgáltatások. A módosítás dőlt, vastag betűvel került
az anyagba. A koncepció alapelveiből kikerült az a megfogalmazás, hogy a háziorvosi körzet
kizárólag egészségügyi vállalkozási formában működhet, illetőleg a jogszabályi környezet nem
kedvez további körzet vagy körzetek kialakításnak, illetőleg szűkült az önként vállalt feladatok
köre, az önkormányzat anyagi lehetőségeinek szűkülése következtében.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt tervezetet vitassa meg és a határozati javaslatot
fogadja el.

Határozati

javaslat

1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város
Önkormányzatának 2012. április 26-i ülésén a 73/2012 (IV. 27) sz. határozattal elfogadott Pilis
Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját a mellékelt tervezet szerinti
módosításokkal elfogadja 2015-2020 időszakra.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Pilis Város Önkormányzatának 20152020. közötti időtartamra vonatkozó Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját az
Önkormányzat által, részben fenntartott és működtetett egészségügyi alapellátást nyújtó
szolgáltatók, vállalkozások, közalkalmazottak, munkavállalók szakágazata közössége, illetve a
kiegészítő egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók, vállalkozások, közalkalmazottak,
munkavállalók szakágazata közössége részére a döntést követő 15. napjáig küldje meg.
Felelős: Simó Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos
Felelős: Simó Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos, illetőleg az éves költségvetés tervezés, döntésről történő értesítésre: a
döntést követő 15 napon belül.
Pilis, 2015. augusztus 10.
Simó Gáborné
polgármester

2

Az előterjesztés melléklete:
- Átdolgozott Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepciója
Előterjesztést készítette: Schweierné Juhász Katalin
Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:
Törvényességi záradék: Tóth László jegyző
Az előterjesztés véleményezésére jogosult: a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi
Bizottsága,
Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom
hívni: -
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