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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képviselő-testüIet e számára

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

I. E|őzmény
a) Az Önkormányzat a Képvise|ő-testtilet 2f9ll993. (v.l8.) szám.űhatźrozatával létrehoĺa a JózseĹ
városi Egészségügyi Szolgálatot (JESZ), mint onállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet,

melynek azóta is fenntartója. A JESZ |átja e| a keľtileti járóbeteg-szakellátás feladatait székhelyén és a
Korányi S. u. 3/a szźtm a|attta|źiható telephelyén (TBC és Pulmonologiai Gondozó Iĺtézet), valamint
azIntézményben felnőtt háziorvosi és ryermek háziorvosi tevékenység is folyik.
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest VI. kerületi Népegészségiigyi Intézete 2013. május f4.
napján kiadotthatározatában módositotta a Józsefuárosi Egészségüryi Szolgálat műkĺjdési engedélyét
(1. melléklet).

b) Megjelent a Társadalmi Megúju|ás operatív program keretében meghiľdetett Egészségre nevelő és

szemléletformáló életmódprogľamok címťi pállyttzati fe|hivźlshoz kapcsolódó, a TAMOP-6.1.2ll3ĺf
kódszámú ,,Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondoző intézetekbźzisán,, c. pá-
|yäzat, melynek cé|ja a dohányzók arźnyźtnak jelentős csökkentése, a dobźtnyzással összefüggésbe
hozhatő megbetegedések gyakoriságának csökkentése és a passzív dohányzás nagyfokú visszaszorítá-
sa. Sikeres pá|ytnatesetén minimum 1 millió, legfeljebb 2 millió Ft összeg nyerhető.

Előterjesztő.. Dr. Korolcľlai András a Józsefvárosi Egészségüg,li Szolgálat főigazgatója

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2013 . július 1 7.

Tárgy: Javaslat a JőzseÍválľosi Egészségůigyi Szo|gá|attal kapcsolatos fenntaľtói diinté-

A napirendet nyílt ülésen kell tráĺgya|ní, a hatźrozat elfogađástůloz minősített szavazatlobb-
ség szĹikséges.
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Hatáĺ o zati j av aslat a bizotĺság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselo-
testiiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásć.ŕ.
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Ehhez kapcsolódóan a tüdőgondoző intézetek szolgáltatásainak fejlesztése a már dohányzők számźnak
cs<jkkentéséhez és a dohźnyzźtsról való leszoktatast tźlmogatő progľamokban részt vevők szźtmának
növe léséhez járu| hozzá.
A pźiyazati felhívásban megllatźtrozott dokumentźrciót a JESZ benyújtotta, a fenntaItó hozzájźru|ői
nyí|atkozatátnak kivételével, melyet hiánypótlásban csatol utólag.

II. Indokolás
a) A JESZ miĺködési engedélyének módosítása miatt szükségessé vźůt az országos Egészségbiztositá-
si Pénztánal kötött ťlnanszírozäsi szerződés módosíüĺsa, me|yhez sziikséges az űj, i||efue őraszám.
változással érintett rendelések esetén a módosított óraszámoknak megfeleló szemé|yzeti adatok meg-
adása szervezeti egységenként. A finanszírozási szerződés módosítĺásának érvényességi fe|téte|e az
egészségüryi szakellátások esetében az egészségügyi szolgáltató fenntartőja á|ta|i jővźthagyźs,

b)A JESZ előzetes többletkapacitĺás befogadźsthoz a pźúyźuati kiírás alapján a fenntartó jóváhagyó
ny i|atkozata szüksé ge s.

III. Tényállás
a) A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Intézete a ĺESZ miĺködési engedélyét
módosította a szervezeti egységek tekintetében tekintettei arra, hogy a hatáiyos jogszabáiyok alapján
amennyiben vgyanazon szakmában, ugyanazon időben több rendelőben nyujtjátk a játrőbeteg-
szakellátast az egyes rendeléseket önálló szervezęti egységnek kell tekinteni, melyet a miĺködési en-
gedélyben külön-ktilön nevesíteni szükséges (például amennyiben egymás melletti két helyiségben is
sebészeti rendelés folyik, akkor külön.külön szervezetí egységnek kell tekinteni a rendeléseket).

b) Nyeľtes pźiyźzat esetén a pályźnatban meghatározotl fe|adatok elláĺása 5 óra tiidőgyőgyászati
szakorvosi óraszźtm többletkapaciüíssal oldható meg. A többletkapacitást 2018. december 3l-ig kell
fenntaľtani. Intézményi részről plusz költségvetési kiadási nem jelent.

IV. JogszabáIyi köľnyezet ismeľtetése
a) A kötelezó egészségbiztosítás ellátásaiľól szőló |997. évi LXXXIII. törvény 30. $ (4) bekezdésé-
ben foglaltak szeľint az egészségĺigyi szolgáltatő źůta| kezdeményezett ťlnanszírozási szerzodés módo-
sítlásának éľvényességi feltétele az egészségügyi szakelláüĺsok esetében az egészségĺigyi szolgáltató
fenntartój a által i j óváha g źsa.

b) Az egészségügyi ellátóľendszer fejlesztésérő| szóló 2006. évi Cxxxfl. törvény 1l. $ és a töľvény
végrehajtásźtľól szóló 337/2008. (xII.30.) Koľmányrende|et12. $-a alapján, azűn. előzetes többletka-
pacitás- befogadási eljárás szerint biztosítható. T<ibbletkapacitásnak a működési többletfonás-igéný
eľedményező kapacitĺás-befogadás tekintendő.

v. Dtintés taľtalmának részletes Ísmeľtetése

a) Javasolom, hogy a Képviselő-testiilet hagyja jővá a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálatnak az
országos Egészségbinosítási Pénztźmat1993-ban kötött ťnanszírozźtsi szerződés módosítĺását a fenti
ismertetett tartalommal (az ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően módosított működési en-
gedély a|apjźn az e|őterjesztés l. számú melléklete tarta|mazza a szervezeti egységeknél történt válto-
zźsokat, a míĺködési engedély egyéb rendelkezéseibenváitozás nem töľtént).

b) Javasolom, hogy a Képviselő-testiilet az 5 őra ttld(5gyógyźtszati szakorvosi óraszím többletkapacĹ
tĺás igéný hagyja jővá, melynek fedezetéül a pźiyźlz;ati forrás szol.gái a páúyźuati időszak a|att, a fenn-
tartási időszakban oEP üámogatásból ťlnanszirozhatő,

vI. A diintés pénzügyĺ hatása

A fenntartói döntések meghozatala az önkoľmttnyzat részérő| pénnlgyi fedezetet nem igényel.

Kéremaza|źtbbihatÁrozati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Társadalmi Megújulás operatív pľogram keretében meghirdetett Egészségre nevelő és szem-
léletfoľmáló eleĺmoaprogiamok 

.című 
pá|yázati felhíváshoz kapcsolódóan a ľÁľĺop-

6.]'.2l|3ĺ2 kódszámú ,,Dohányzás leszokás támogatő pontok kialakítása a tüdőgondoző intéze-
tek bázisán c. pá|yázat nyertessége esetén hozzźýáru| a Józsefváľosi Egészségti gyi Szo|gá|atnźl
5 óra ttidőgyőgyászati szakorvosi őraszám többletkapacitás igényléséhez, me|y az onkor-
mányzatrészére nem jelent többlet költséget.

Felelős : polgármester, IESZ főigazgatőja
Határidő: 2013. július 17.

2. a lózsefvárosi Egészségügyi Szolgálat működési engedélyének módosítása szerinti tartalmi
elemeket tarÍa|maző, a Józsefuáľosi Egészségügyi Szolgálatnak az Országos EgészségbiztosĹ
tásiPénztánal 1993. évben kötött ťlnanszirozási szerződés módosítására irányuló kérelmét és
a kérelemben foglaltalč szerinti szeľződésmódosítást jóváhagyja.

Felelős : polgármeste t, JESZ főigazgatőja
Határidő: 2013. július 17.

3. a határozat 2' pontja alapján felkéľi a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgá|at főigazgatőját az
országos Egészségbizosítási Pénztána| kötött finanszírozási szeľződés módosításának kez-
deményezéséľe.

Felelős : JESZ fóigazgatőja
Határidő: 2013. augusztus 3 1.

A dtintés végľehajtás át végző szervezeti egység: Józsefvárosi Egészségügli Szolgálat

Budapest, f013' jűnius 26.
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Dr. Koroknai Andľás

fóigazgatő
Törvényességi ellenőľzés:

Rimán Edina
iegyző

nevében és megbízásából:
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országos Egészségbiztosítási Pénztár

Kozép-rnagyarországi Területi Hivatala
Ártámogatási és Finanszíĺozási osztály ll.

1139 Budapest, Teve u. Va<. Postacím: 1381 Budapest, Pf' 1325.
Tef efon: l1) 288-52OOl 4281 Telefax: (1) 288-s283 E-mail: kmth@oep.hu

I Katószá m : E6z22 | 2Ąa8-z ĺ zoL3.
Kör|evélszám:

Dr. Koroknai András
főĺgazgató

Józsefvárosi EgészségĹigyi Szolgálat

Budapes;t
Auróra u,22-f8.
1084

TiszteIt Főigazgató Úr!

Hiv. sz.:
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző: Molnár Gyöngyi
Mellék|et:

Budapest Főváros Kormányhivata|a Budapest Vl. kerÜleti Népegészségtigyi lntézete a
Józsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|at részére V-R-024/c04t5-LL/2o].3. számon kiadott
m űködési en gedé|yét hĺvatalbó| megkü ldte részün|<re.

Az lij működési engedé|y a|apján a finanszírozási szerződés módosítása szükséges. A
szerződésmódosítássa| és a hivatalból megkĹiIdött műkodési engedéllyel
kapcso|atban az alábbiakróĺ tájékoztatom:

Az egészségügyi szolgá|tatások nyújtásához szÜkéges szakmai minimumfe|tételekrő|
szóló 6o/zaa3 (x. 20.) ESzCsM rendelet 1. számú mel|ékletének 3. pontjának hatá|yos
rendelkezése szeriht:

,,Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon időben több rendelőben nyújtják a
járó.beteg.szakel|átást, az egyes rende|éseket öná|ló szervezeti egységnek ke|l

tekinteni és a mriködési engedélyben kü|ön-külön kell nevesíteni,,.

A kiadott mĺíködésĺ eneqdélv ąlgpián az a|ábbi s7ervezeti egvségeknél történt
változás:

- z8o].2a201Sebészet60óra
- 280t202o2 (00t0t8460) Sebészet ||. 60 óra (új)
. 280720202 Sebészet l||.9 óra
- 28oL20421 Nőgyógyászat60 óra
- 280]'20420 (001018464| Nőgyógyászat |l. 58 óra (új)

- 280720601Fti|-orr-gége 60 óra
- f80t20602 (001018465) Fü|-orr-gége ll.45 óra (új)
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- 28oLzo701Szemészet 60 óra
- 2:8o1.fo702 (001018466)Szemészet |l.30 óra (új)

. 28oLzo801 Bőrgyógyászat60óra
- 28ot2o8o2 (001018467| Bőrgyógyászat 10 óra (új)

. 28aLzo901 ldeggyógyászat 60 óra
- 280120902 (001018468) tdeggyógyászat ||.12 óra (új)

- 2801'221401 Reumato|ógia 50 óra
- 280121402 (001018469}Reumato|ógia ll.60 óra (új}

! . ?:8oL2!403 (001018470) Reumatológia l||. 12 óra (új)

. 28at24001 Kardiológia 54 óra
- 280125111 Röntgen 60 óra
- 28ot274tlMozgásterápia 60 nem szakorvosi óra
- 28ot2274lz (oo!oL847L) Gyógyorna |l. 60 nem szakorvosi óra (új}

- 28ot25í-3t(ao1?46223) Mammográfia 53 óra (új)

. 2801G0801 (001017722) Bőrgondozó 60 óra

- 28o1co8o2 (001018473| Bőrgondozó !l.56 óra (új)

. 28o1.G].801. tdeggondozó 60 szakorvosi 30 nem szakorvosi óra

- 28o1G1.802 (oo101.8475l ldeggondozó 60 szakorvosi 30 nem szakorvosi óra (új)

- 28o1G1903 (001018480)TĹidőgondoző 60 szakorvosi óra

- 28o1c1.9o4 (001018479) Tüdőgondozó 24 szakorvosi óra (új)

A finanszírozási szerződés módosításához szükséges az új, i|letve óraszám.vá|tozássa|

érintett rendelések esetén a módosított óraszámoknak megfe|elő szemé|yzeti adatok

megadása szervezetiegységenként a X!V/l. számú mellékszeződésnek megfele|ően.

Tájékoztato rn tová b bá,

LxXX|ll. törvény 30. 5

hogy a köte|ező egészségbiztosítás e|látásiról szóló L997. évi
(4) be kezdésének re ndel kezése é rtel mébe n aĺľ;f*il.la.[;9ą.l rożái|

':,-. t

,,..Hś=r..e'1.l1-.iii'.Ę..b'.E'*Yĺśł;f.F. m1.ąB;1!;;;ioł.aĺĺŕłeĺi;řa módosított jogerős működési engedélyt

'üa|amint á valtożässál érintett szervezeti egységek esetén a szemé|yzeti adatokat

Hivata lom hoz megküldeni szíveskedjen.

Segítő egyiittm űködését köszönöml

Budapes! hot3.június , ôr ,,


