
ffiffiww$www##m
Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

testĺilete szímára

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A 1086 Budapest, Magdolna u. 33. szźtm a|attta|á|hatő teľiileti ellátási kötelezettséggel mű-
ködő felnőttháziowosi körzetekben <jnálló orvosi tevékenységet folytató háziorvosok _ Dr.
Galló Mtría, Dr. KapocskaZsuzsaĺ,rla, Dr. Cseľti Aľpád, Dr. Mayer Eva, Dr. Ajtay Zsőfia -

azza| akéréssel foľdultak a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefvátosi onkoľmźnyzathoz,
hogy 2013. május 1. napjától pénteki napokľa vonatkozóan a ľendelési idejfü az a|ábbiak
szerint módosulhasson:
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Jelenlegi ľendelési idő:
délelőtt: 8-12 őrźig
délutan: |5-|9 őtáig

Uj ľendelési idő:
délelőtt: 9-II óráig
délután: 14-16 őráis.

A Magdolna u. 33. szám alatti haziorvosi ľendelő orvosainak tájékoztatása szerint pénteki
napokon a rendelőben megjelenő betegek száma jelentős eltérést mutat a hét többi napjźŕloz
képest, ezértkérika rendelési idő módosítását, továbbáaztĄ ľendelési idő bevezetését köve-
toen ezeken a napokon még több figyelmet tudnának fordítani azoka a betegekľe, akik be-

tegségfü vagy életkoruk miatt nem tudják személyesen felkeresni a házpryľĺLę#elot.

2flĺJ [ĺÁfli 2 %lť. 1

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20|3. április 03. ..s2. napirend

Táľgy : Javaslat haziorvosi szerződések módosításiĺľa

A napiľendet WiWzárt Ĺilésen kell taľgyalni, a döntés elfogađásríhoz egyszeťtl/minősített
szav azattobb s é g szfü sé ge s.
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PÉNzÜcvt FEDEZETET IG

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatásĺ Buottságvéleményezi X
Hatźn o zati j av asIat a bizottság szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képvise-
l ő-te stiiletnek az e|óter j esztés me g!ár gy a|źs źú,



A Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuiárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az
5t9l20l1. (XII.15.) szźtmthatźrozatában foglaltak a|apján - a keľĺiletben mfütjdő 44 fe|nőtt
és 10 gyeľmek tertileti ellátási kötelezettséggel műko đő háziorvosi kö'rzetet ellátó orvossal _
feladat-ellátási szerzőđést kötött hatźrozott. 5 éves - 20If . jarnfu 01. - és 2016. december
31. napja közcitti időtartamĺa. A feladat-ellátási szerződés I. számu mellékletę tarta|mazza a
koĺzet és a ľendelési idő meghatźttozásźú, ezért a rendelési iđő vá|tozásával éľintett vállalko-
ző háziow osok szeľző déseit módo sítani szükséges.

Az onźilő oľvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tĺirvény (továbbiakban: ootv) 2lB. $-a
meghatározza aptaxisjoggal ľendelkező házioľvos és az adoÍt praxisjoggal éľintett települési
önkormányzat közötti feladat-ellátési szeruődés taľtalmi kĺivetęlményeit, a hivatkozott jog-
szabáIy d) ponda szerint a feladat-ellátási szerződésnek a rendelési idő meghatźrozását is
tartalmazĺia kell.

A Képviselő-testiilet hatásköre a Magyarcrszág helyi ĺinkoľmĺĺnyzataírőI sző|ő 2011. évi
CLĐoilX. torvény 23. $ (5) bekezdés 9. pontjában, valamint az ootv 2/B. $-ban foglalta-
kon alapul.

Kéĺemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a 1086 Budapest, Magdolna u. 33. szőĺrl a|atti fęlnőtt háziorvosi rendelőben
az onkormányzatta| 2012. januar 01. napjától megktitĺitt feladat-ellatási szerzőďés
a|apjtĺn <jnálló oľvosi tevékenységet folytató háziorvosok pénteki rendelési idejének
módosítását 2013. május 01. napi hatźilya| az a|ábbiak szeľint: pénteki rendelési idő
đélelőtt 9-II oráig, délutĺín |4-16 ońigtart,

2. felkéri a polgármestert az alábbi szerződő felekkel felnőtt haziorvosí tevékenységre
megkötött feladat-ellátási szerződés módosításĺĺnak aláitésára ahatározat 1. pontja
alapján:
a) GALLO-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt.
b) Dr. Kapocska Háziorvosi Bt.
c) HOLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.
d) Dr. Ątay ZsőťlaBsztęr egyéni vállalkozó
e) Kata-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Felelős: polgármester
Hattlriđő: 1. pont esetében: 20|3. ápľilis 03.

2. pont esetében: 20|3. április 30.

Budapest, 2013. máľcius 18.

Törvényességi ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

G.#*ĺVl
dr. Kocsis Máté

polgármester


