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HatźÍo zati j av as|at a bizottság' szźlméIÍa:

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý

HumánszolgáL|tatáLsi Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az előteńesztés mestiĺrcv a|ásáú.

Tĺsztelt Képviselő.testůĺlet!

I.

Előzmények
A Budapest Főviíros VIII. kerület Józsefulíľosi onkormányzat Képviselő.testtilete 4|120|4.
(III.05.) szźlműhatźtrozatźtbana teľületi ellátasi kötelezettséggel rendelkező 46. szźmt orvosi
köľzetben gyógyító mege|őzó egészségĹigyia|ape||átast nyujtó hźlzi gyetmekorvosi feladatokat ellátó Dr. Vígh Elek Csecsemő-gyermek Hazioľvosi Koľlátolt felelősségu Egyéni
Céggelaz egészségĹigyifeladat.ellátási szerződéstfelmondta 20|4. mĺíľcius07.napjźłval.

il.

A beteľjesztés ĺndoka

A Képviselő-testiilet előzményekben hivatkozott dontésébenfelkéľtea polgármesteľt, hogy a
46. szánű területi ellátási kötelezettséggel mfüĺidő|láziowosi kĺirzet felađat-ellátásának jĺi-

vőbeni biztosításara vonatkozó javas|atát teľjessze be a Képviselő-testĹilet20t4. szeptembeľ
havi első rendes iilésére.
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Tényállási adatok
Dr. Vígh EIek házi gyermekorvos az onkormányzatta| kötött ellátási szerződés (továbbiakban: szerzođés)alapján a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a háziorvosi körzetekről szóló f5ĺ2002. (VI.21.) számű önkoľmányzati rendeletében (továbbiakban: önkormźnyzati rendelet) megllatározott 46. szrímúorvosi köľzetben
tertileti ellátási kötelezettséggel végezte <inálló orvosi tevékenységét,a 1084 Budapest, Auróruu.22-28. szám alatt címen aJőzsefvźrosi EgészségtigyiSzolgálat épületében ta|á|hatőhźľ;i
gyermekorvosi rendelőben, valamint a szerződés 1. szźmímellékletében szereplő iskolak
iikolaorvosi teendőit (Budapest Fővaľos VIII. keriileti Németh Lász|ő Általanos Iskola és a
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Altalĺános Iskola és GimnlŁium). A 4Il20|4. (III.05.)
számu képviselő-testületi határozat ktivetkeztében a Budapest Főviíľos Koľmány/hivatala a
BP-/06R/024l02484-2l20|4. iigyiľatszámú döntésében Dľ. Vígh Elek praxisengedélyétviszszavonta, mely hatiírozatf\I4. április f3. napjan jogerőssé vált.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban ootv) szeľint a

praxisjog (engeđélya|apjźtĺ,önálló orvosi tevékenységnek tertileti ellátási kĺitelezettséggel,
meghatátozott körzetbenvégezhető jogosultság) személyhez kĺitődő vagyoni értékiijog, mely
jogszabźt|yban meghatározot1feltételek a|apjźn elidegeníthető és folytatható. Az oná||ő oľvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. tĺirvényvégľehajtasźrőI szőIő 3|3ĺ20|1. (XII.23.) Korm.
ľendelet (továbbiakban: Koľm. rendelet) 13/A. $ - ban foglaltak alapján a praxisjog elidegenĹ
téséreafeladat _ ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség. A jogszabáIybaĺ meghatźtrozott idő intervallum a praxisjog elidegenítés&e 2014. szeptembeľ 08.
napjával jfu |e. A Képviselő-testtilet döntése éľtelmébena szerződés megszűnését követő 6
hónapos időintervallumban - 2014. március 07- 201-4. szeptember 08. kiizött - a Józsefuarosi
EgészségĹigyiSzolgálat helyettesítéssel biztosítj a akorzet e||átasát.
Tźtjékoztatoma Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy Dr. Vígh E|ekZ}|4.junius 03. napjĺán elnem jelezte sem a Budapest Jóh*yt, öľököse a praxisjog folytatásara irányuló szźtnđékźi
zsefuaľosi onkoľmányzatnáI, sem a Budapest Fővaros Koľmanyhívata|a Népegészségugyi
IntézeténéI,ahagyatékieljarásjelenlegfolyamatbanvan.

Iv.

A dtintés taľtalmának ľészletesismeľtetése

A tényállási adatokban foglaltak a|apjźnjavasolom, hogy a 46. szźmű teľületi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosi köľzet feladat-ellátása továbbra is a Józsefuarosi Egészségtigyi
Szolgálaton keľeszttil történjen. Indokolt
fenntaľtiísasztikséges-e.

v.
A

a

jövőben annak megvizsgálása, hogy ĺinálló körzet

A dtintés célja' pénzü5ri hatása

terĹileti ęllátási kötelezettséggel ľende|kezo 46. szźmű orvosi korzet feladat-ellátásénakbiz-

tosítása péĺlzugyifedezetet nem igényel. A Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat oEP által
töľténő ťlnanszírozás alapjan |źĺjae| a feladatot. A finanszírozás 2015. miĺrcius 31. napjáig
100%-os.

VI. Jogszabályĺ ktiľnyezet

Magyarországhelyi <inkoľmrĺnyzatafuő| sző|ő 2011. évi CLXxxx. törvény (a továbbiakban
Mi'tv) 23. $ (5) bekezdés 9. pontjában foglaltak szennt a kerületi <inkormányzat feladata kĹilĺinösen az egészség1lgyi alapellátás, az egészséges életmód segítésétcé|ző szo|gáltatasok.

Az

egészségügyről sző|ő 1997. évi CLIV. t<irvény 152. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn atelepiilési önkoľmiĺnyzat az egészségĹigyialapellátás körében gondoskodik ahźniowosi, hazi
gyeľmekorvosi ellátasról. A hivatkozott jogszabály 88. $ (1) bekezdése szerint az a|ape|Iátás
keretében a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biĺosítanikell, hogy vźiasztźsa|apján
igénybe vehető, hosszú távű személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, koľától és betegsége
természetétől ftiggetlenül folyamatos egészségtigyi ellátásban részesiiljön.

A Korm. rendelet 13/A.

_
$ - ban foglaltak alapjan a praxisjog elidegenítéséľea feladat e|Iźúá-

si szerzóđésmegszúnésétkcivető 6 hónap a|attvan lehetőség.

esetén _ egymást követő
_
sorrendben
a praxisj o g fo|ytatásźra
a) a hźnastáts, illetőleg,
b) egyenesźryiteszźrmaző, aleszźrmazási fok hatźtrozza meg a praxisjog folytatásáta való jogosultság soľrendjét.

Az Öow 2. $ (4) bekezdés a|apján a praxisjog jogosultjanak halála

A Koľm. rendelet 8. $ - ában foglaltak

szeľint amennyiben a praxisjog jogosultja meghal, a
praxisjog folytatasáľa jogosult személy a korábbi praxisjoggal rendelkezo szeméIy halálától
számított 60 napon beltil nyujthatja be a praxisjog iranti kéľelmét,feltéve, hogy
a) megfelel az e ľendeletben és a vonatkoző jogszabályokban foglalt feltételeknek vagy'
b) egy éven beltil megfelel az a) pont szeľinti feltételeknet és erre az idősza|<ra gondoskodik
a helyettesítésľől.

Mindezekalapjánkéremazalábbihatětrozati javaslatelfogadását.

HłľÁnoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l.

a 46. számű tertileti ellátási ktitelezettséggel rende|kezó orvosi körzet egészségtigyi felađata1tf0t4. szeptember 08. napjától továbbľa is a Józsefuarosi Egészségngyi Szolgéiat
látja el.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő:20|4. augusztus 27.

2.

felkéri a polgármesteľt, hogy a 46. szźlmúterĹileti ellátási kĺitelezettséggelmfüőđő haziorvosi körzet feladat ellátasanak jĺivőbeni biztosításźltavonatkozó javaslatot terjessze be a
Képviselő-testiilet 20|5. marcius havi rendes ülésére.
Felelős: polgármesteľ
HatÁndő:20|5. miáĺcius havi rendes ülése

A diintés végrehajtásáú végző szerllezeti erység: Humánszo|gáItatási Ügyosztály

Human-

kapcsolati lroda, Józsefuaľosi EgészségiigýSzolgálat.
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Budapest, 2014. augusztus 13.
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