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B uda pest Józsefváľosi Onko ľmá nyzalt

Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. TényáIlás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuiárosi onkormźnyzat kiemelten fontos feladatának tekinti az egészségigyi
és egyéb szo|gá|tatźlsokhoz va|óhozzt$utást, a mindenki szárnfua elérhető magas színvonalú,
kultuľált köriilmények kcizotti beteg-ellátás biztosítását.

1. ,,Szűrő Szombat'' program
A Képviselő-testiilet a I5l2009. (I.2I.) szární hatźnozatával felkérte a Jőzsefvźrosi Szent
KozmaEgészségtigyi Központot a,,Szúrő Szombat'' pľogľam meglewezésére és végrehajtásá-
ra, a lakosságtájékoztatásáva| kapcsolatos feladatok elvégzésére. A program céIja a jőzsefvá-
ľosi lakosság kĺirében leggyakľabban előforduló népbetegségek kiszűrése, a népbetegségek
kocktnatźravalő ťrgyelemfelhívás. A program a lakosság számára ingyenes.

A Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK) 2009 őta szinte
minden hónap valamely szombatján, évente átlagosan 10 alkalommal ingyenes ,,Szutő Szom-
bat''-ot szervez keľiileti lakosoknak az Aurőrautcai szal<rendelőben, melynek során több szak-
ľendelés ingyenes szűréseit lehet igénybe venni. 
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester, Egry Attila alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017 . szeptember 07. ..sz. napiľend

Táľg5r : Javaslat egészsé gü gryel kap csolatos diintések megbozata|ára

A napirendet nyílt ülésen kell tráľgya|ru, ahatározat e|fogađásźůloz minősített szavazatíobb-
ség szfüséges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Emberi Eľőfoľľás Bwottságvéleményezi X
Hatáľ ozati jav as|at a bizottság' száÍfláÍ a:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlBmbeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testi.iletnek az előterjesztés megtárgy a|źsát'
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20 |7 . I. félévében me gvaló sul t,,Szín ő Szombatok'' :

február 25. _Diabetológia, Röntgen, Sebészet, Szemészet
marcius 25. - Bőrgyőgyászat, Diabetológia, Gyógýoľna, Sebészet
április 08. - Addiktológia, Borgyőgyźlszat,Diabetológia, Ftil- orľ-Gégészet,Iđeggyőgyźszat
Kaľdiológia, Nőgyógyászat, Röntgen, Sebészet, Szemészet, Tüdőgondozó, Uľológia
május 28. - Diabetológia, Rheuma, Sebészet, Szemészet
j únius 24. _ Diabetoló gia, Rĺintgen, Kaľdioló gia, Gyó gýoma

20|7.II. félévérę tęrvezett,,Szűľő Szombatok'' időpontjai az alábbíak szerint alakulnak:
szeptember 23., szeptember 30.; október 21.; novembeľ 18.; december 02.

Tekintettel a,,Szűrő Szombať'Progĺam népszenĺségére és nagyfokú látogatottságáľa, javasol-
juk a progľam fenntaľtását és tźlmogatésźń.

2. Hźniowosi életpályamodell, házioľvosok munkakörülményeinek j avítása
A Képviselő-testülęt a |5112016. (VI.02.) szttmthatfuozatźxal elfogadta a JózsefuárosiHází-
orvosi Eletpályamodellt, melynek cé|ja Jőzsefuaľosban a háziorvosi feladatellrĺtás jelenlegi és
jövőbeni tĺímogatása, aháziorvosi pľaxisok éľtékének növelése, aháziorvosok megtartása'
munkafeltételeiknek javítása. Az éIetpźĺIyamodell keretében ahźnioruosi rendelők felújításra
keľĹilnek, a Mikszáth téri, a József kľt.-i, a Hungáľia krt.-i rendelő modeľnizźiása meglörtént,
jelenleg az Orczy úti ľendelő újul meg és ebben az évben megkezdődik a Szigony utcai ľende-
lők felújítása is. A Józsefuarosban teľĹileti ellátási k<jtelezettséggel egészségtigyi alapellátást
biztosító hiíziorvosokkal tĺĺĺtént egyeztetést kdvetően, az egyęs rendelők sajátosságait figye-
lembe véve a munkakĺjrülmények javítása éľdekében javasolt' hogy az onkoľmanyzat arlyagi
támogatást nyújtson a Mikszáth téľi rendelőben 2017. évben recepciós, az Orczy úti rendelő-
ben liftkezelő fo glalk oztatásához.

3 . Gyermeffio gászati alapellátás
A gyeľmekfogászati feladatellátás, mint egészségügyĺ alape||átás kĺitelező önkoľmiínyzati
feladat. Józsefuĺíĺosban a gyermekfogéĺszati alapellátást a Képviselő-testület az 58112007.
(IX.13.) szttmú dĺjntése a|apjarl10 éves időtaĺamľa szóló megállapodásban foglaltak szerint
2007. októbęľ l. napjátő| 2017. szeptembeľ 30. napjáig a Semmelweis Egyetem
Fogoľvostudomlányi Kaľ Gyeľmekfogászati és Fogszabéiyozási Klinika |átja e| a 1088 Buda-
pest, Szentkirályi utca 47. szźlm alatt. A Klinika a keľület gyermek lakosságát éľintő prevenci-
ós tevékenységről, azintézményekben történő fogászati szriréselľől és a józsefuarosi gyeľme-
kek fogászati alapellátásaľól évente íľásos szakmai beszámoló formájában tájékońatja az on-
kormźnyzatot, mely beszámoló minden évben az Emberi Erőfoľrás Bizottság részére kerül
beteľjesztésľe. A feladat e||átása érdekébęn javasolt a szerzőđéskĺjtés újabb 10 évre a Sem-
melweis Egyetemmel (székhely: 1085 Budapest, Üll0i rĺt 26., adőszźlm: 15329808-2-42). A
gyeľmekfogászati alapellátás biztosítása érdekében kötendő szeruodés megkötéséhęz szfüsé-
ges a háziorvosi körzetekľől szóló 2512002. (VI.21.) ĺlnkoľmrínyzati rcndelet (továbbiakban:
Rendelet) módosítása.

4. Egytittmfüödés kialakítása a Semmelweis Egyetemmel
onkoľmanyzatlnk hosszú időkĺe visszanyúló kapcsolatot źĺpo| a nagy múltu, államilag elis-
meľt Semmelweis Egyetemmel (székhely: 1085 Budapest, Üll0ĺ ĺt 26.,tovźĺbbiakban: Egye-
tem), mely tcibb karon _ így az Altalanos orvostudomiínyi Karon, azBgészségfudományi Ka-
ron' az Egészségtudományi KozszoIgálati Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógy-
szerésztudomanyi Kaľon _ brt képzéseket a keľiiletbęn. Az Egyetem Józsefuáros meghatiíľo-
zó jelentőségű felsőoktatási intézménye, mely magas színvonalon kínál szakirányú tovább-
képzési lehetőséget, nagymértékben hozzájźxu|va ezze| a térség éľtelmiségi utánpótlásahoz.
Az onkormányzat és azEgyetem k<jzĺitti szakmai kapcsolat megerősítésę érdekében javasolt
egy mindkét fé| szźmáľa előnyĺis megállapodás megkötése, mely új távlatokat nyithat a felek
közti szoro sabb egyĹittmúkĺjdés ki építésében.
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Javasolt, hogy az onkormanyzat az Egyetemmel tĺlrténő együttmúktidési szríndékát az előter-
jesztés mellékletét képező megállapodásban leírtak szerint fejezze ki, mely különosen az
Egyetem fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, a lakosság veľsenyképességének növelé-
sét és az E,gyetemen végzeIt hallgatók elhelyezkedésének segítését szo|gá|ja. A hatźrozat|arl
időre szóló megállapodásban rcgzített egyĹittmfüödés keľetében az Egyetem váIla|ná,hogy
szoros szakmai kapcsolatot taľt fent onkormrányzattal, támogatja az onkormáĺyzat és iĺxéz-
ményei munkáját, folyamatos tĄékoztatást ad induló képzéseiről. Az onkoľmany-
zattźmogatja azBgyetem tevékenységét és lehetőségeihezmérten segítí az Egyetem fejleszté-
si töľekvéseinek megvalósulásźń, amunkaęľő-piacra való belépés nehézségeire tekintettel k<iz-

remfüĺidik azBgyetemen diplomát szerzettek elhelyezkedésének segítésében, illetve az on-
kormtnyzatbevonja az Egyetemet az aktuális kęrületi elemzések készítésébe és tiĺmogatja,
hogy az Egyetem aktívan résztvegyen a keľĹilet közéletébęn.

5. Háziorvosi feladatok ellátásanak biztosítása
A haziorvosi és házi gyeľmekorvosi feladatellátás, mint kötelező önkormźnyzatí feladat, keľĹi-
letĹinkben 45 haziowosi és |}hazi gyermekorvosi körzetben biztosított ahźziorvosi körzetek-
ről szóló 25l200f. ( VI.21.) önkormanyzatírcndeleta|apjźn. A Képviselő-testület a2|8l2016.
(K.10.) szźtmtĺhatźrozatában döntött arról, hogy a |1'.,18., 55. szźĺĺlu orvosi kĺĺrzetek egés-
zségĹigyi feladatait a Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK)
Iźúja e|. A feladat ellátás biztosítása érdekében a JEK engedélyezett létszáma . hattrozott idő-
re2017.június 30. napjáig _ 6 fővel (3 fő orvos, 3 fő asszisztens) megemelésre került.

Dr. Székely Ágnes, mint az Auróbébi Gyermekegészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelőssé-
gú Tĺáľsaság képviselőj e, a 49. szźlmt orvosi k<irzet házi gyetmekorvosa rendes felmondással
felmondta az onkormźnyzattaI kótött egészségtigyi feladat ellátási szerzőđést, me|y ezźůtal
2017. szeptember 30. napjával megszűnik.

Tekintettel a teľületi ellátási kĺjtelezettség alapjźn biĺosítandó egészségiigyi alapellátási fela-
datokľa a ||.' 18., 55. szttmí orvosi kĺlrzetek esetében 20|7. szeptember 08. napjától 6 fővel
(3 fo orvos,3 fő asszisztens), a49. számű orvosi korzetesetében 2017. október 0|.ĺapjźtő|2
fővel (1 fő orvos, 1 fü asszisztens) javasolt a JEK engeďéIyezett létszźlmiĺnak megemelése
határozatlan időre.

II. A beteľjesztés indoka
Az e|óteqesztésben foglaltak 20|7. évi megvalósítása miatt sztikséges, hogy a Képviselő-
testiilet d<jntését a20I7 . szeptember 7-i ülésén meghozza.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

1. A döntés célja a ,,Szuró Szombat''-ok _ önként vállalt feladat - megszervezéséhez és lebo-
nyolításĺíhoz fędęzet nýjtása. A JEK szűrésekkel kapcsolatos kiadásairu2017..ben és az aú'
k<jvető években 3.000,0 e Ft fedezet szfüséges, melyet javaslok az źt|ta|ttnos mfütjdési tarta-
lékÍól biĺosítani.

2. A dĺintés célja a terĹileti ellátási kĺjtelezettséggel egészségiigyi alapellátást biztosítő hźnior-
vosok támogatása a munkakĺjrülményeik javítźsa érdekében, továbbá a Mikszáth téri rendelő-
ben recepciős, azorczy úti rendeloben liftkezelő foglalkoztatásáĺaktámogatása.
A támogatás összege I.459.153,- Ft, melynek fedezetét javaslom az á|talźnos tartalékľól biz-
tosítani.
Atźlmogatás jellege egyszeri, önként véi|a|t feladat.

3. A döntés célja a jőzsefvárosi gyermekek gyermekfogászati a|ape||ttásának, mint kötelező ,
önkormanyzati feladat biztosítása. A feladat ęllátás feđęzete a Nemzeti Egészségbiztositási!
Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) ťlnanszirozás útján biztosított. u í/,



4. A döntés célja együttmfüöđési megállapodás megkötése a Semmelweis Egyetemmel,
amely pénzngyi fedezetet nem igényel.

5. A döntés célja aII.;18.; 55. és a49. szźlmll teľĹileti ellátási kötelezettséggel rende|kezo
orvosi körzetek feladat-ellátásĺának biztosítása.

A JEK engedélyezett|étszátmanak2017. szeptember 08. napjától6 fovel tĺjrténő megemelése,
majd' 2017. október 01. napjától további 2 főve| töľténő megemelése külĺjn önkormiĺnyzati
fedezetet nem igényel, mivel a kiadás a NEAK ťĺnanszírozás útjan biztosított.

IV. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testiilet hatásköre és dcjntése Magyarorszźryhelyí ĺinkormiĺnyzatairól sző|ő 20||.
évi CL)oo(IX. törvény 13. $ (1) bekezdés 4. pontjźn, a 41. $ (6) bekezdésén, a 42. $ 1. pont-
jtn, a, egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi C)oilII. törvény 1. $ (1) bekezdésén, 5. $
(1) bekezdés a) pontjĺán' 6. $ (1) bekęzdésén' 8. $ (1) bekezdésén, az oná||ő orvosi tevékeny-
ségről szóló 2000. évi II. törvény 1. $ (2) bekezdésének a); c) pontjain' 2. $ (3); (7)bekezdé-
sein, az ĺĺnálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. töľvény végrehajtásélrő| szőIő
3|3120| 1. (XII.23.) Korm. rendelet 5. $ (2) bekezdésén, a t3lA $-án, a hĺíziorvosi, hází gyer-
mekorvosi és fogorvosi tevékenységtő| szőIő 412000. (II'25.) EüM rendelet 1 1. $ (l) bekezdé-
sén és a(b) bekezdésén alapul.

Kérjfü az alábbihatáĺozatijavaslat elfogadását és önkoľmźnyzati ľendelet módosítás elfoga.
dását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. folytatja a ,,SzÍxő Szombat'' elnevezésű programot, mint ĺjnként vállalt feladatot,
melynek fedezeteként20|7. évben 3.000,0 e Ft-ot biztosít az á|talźnos mfüödési taľtalékÍól,
valamint 2018. évtő| e|őzetes kĺjtelezettséget vállal évente 3.000,0 e Ft összegben az önkoľ-
mányzat közhatalmi bevételeinek terhéĺe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|7. szeptember 07.

2. a) ahatározat I. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiađźs 11107-01 cím mű-
ktĺdési cél és általános taľtalékon belül az általános tartaLék _ kötelező feladat _ e|oirányzatźr
ról 3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson be-
IIJ'I az irényítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat -
előfuányzatźra.
b) a Szent Kozma Egészségügyi K<izpont kiadás 50100 cím _ önként vállalt feladat _ mű-
ktjdési ťlnanszítozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tiímogatás
fizetési szźlmlźn tcjrténő jőváírása eloirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

eLőirźnyzatát 2.459,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájaru|ási adó
előirźnyzatát 541,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2017 . szeptembeľ 07.
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a a Jőzsefvźlrosi haziorvosi életpályamodell keretében támogatást nyujt _ önként vállalt
feladatként _ az á|talźnos múködési taľtalék terhéľe a kerületben területi ellátási kĺĺtele-
zettséggel orvosi tevékenységet folytató hiíziorvosok,nakaz alábbiak szerint:

a) a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szźml aIatti háziorvosi rendelő esetében re-
cepciós foglalkoztatásźůloz 2 fó teL<lntetébęn (havi bruttó 100.000,. Ft/fő + jĺĺrulékai)
3,5 hónapra 2017 . szeptember 15. napjátó| - 2017 . decembęľ 3 1. napjáig 854.000 Ft
tĺĺmogatást nyrijt a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Tarsaságnak (székhely: 1125
Budapest, Diós árok 16.3. ép.fszt.4., cégsegyzékszám: 01 06 6|9679, adőszźrn..
29114346-1-43, képviseli: Dr. Dobó Katalin), és a MONKINA Kęreskedelmi és Szol-
gáItatő Betéti Trĺľsaságnak (székhely: 2143 Kistarcsa, Kápolna u. 44la., cégjegyzék-
sztlm: 13 06 055101, aďőszám: 28421467-2-13, képviseli: Dr. Lázźn Lász|ő) egyenlő
aľiínyban,
b) a 1089 Budapest, orczy u. 31. szźlma|atti haziorvosi rendelő esetében liftkezelő
foglalkoztatásźůloz 1 fő tekintetében (havi 141 .722,- Ft + jarulék) 3'5 hónapra 2017.
szeptember 15. napjátó| - 2017, dęcember 3I. napjáig 605.153 Ft trĺmogatást nýjt a
HE-RA _ MEDICA Haziorvosi Szolgáltató Kiemelkedó Kozhasznú Nonprofit Korlá-
tolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1089 Budapest, orczy út 31.1.em., cégjegy-
zékszálĺl:01 09 9|7950,adőszźlm:18158036-1-42,képviseli: Dr. Héczey Andľás).

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|7 . szeptembeľ 07.

ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt az onkoľmĺínyzatkiadás 11107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon beltil az általiĺnos taľtalék - kötelező feladat _ előirźnyzatáľő|
l .459,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 105 cím _ ĺinként váIla|t feladat _ működési célú
támogatás á||aÍnhď^aÍtáson kívĹilre e|őirźnyzatáta a Dobó Katalin Családoľvosi Betéti
Tarsaság (székhely: 1125 Budapest, Diós aľok 16.3. ép. fszt.4., cégtregyzékszźlm:01 06
619679, ađősztĺĺrl:29114346-1-43, képviseli: Dr. Dobó Katalin), a MONKINA Keľeske-
delmi és Szolgáltató Betéti Tarsaság (székhely: 2|43 Kistarcsa, Kápolna u. 44la., cég-
jegyzékszźm: l3 06 055l01, adőszźtm:28421467-2-I3,képviseli: Dr. LaztlÍLźsz|ő),ésa
HE-RA _ MEDICA HĺŁiorvosi Szolgáltató Kiemelkedó KozÁasznú Nonpľofit Koľlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1089 Budapest, orczy út 31.1.em., cégsegyzékszám: 01

09 917950,adőszźrn:18158036-1-42' képviseli: Dľ. Héczey András) támogatásáta.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. szeptembeľ 15.

Józsefuaros gyermeklakosságának fogászati a|ape|Iźúása, mint kötelező tinkoľmanyzati
feladat biaosítása érdekében 2017. október 01. napjátóI - 2027. szeptember 30. napjáig
taľtó hataľozott, I0 éves időtaľtamú feladat-ellátási szerzodést köt a Semmelweis Egye-
temmel (székhely: 1085 Budapest, Üllői űt26.' adőszám 15329808-2-42, képvisęli: Dr.
Szász Kĺíroly kancellaľ).

Felelős: polgármester
Határiđő: 2017 . szeptembeľ 07.

elfogadja a.határozat mellékletét képezó a Semmelweis Egyetemmel (székhely: 1085
Budapest, Üllői rĺt 26., ađőszám: 15329808 -2-42, képviseli: Dr. Szé1 Ágoston ľektor) kö-
tendő hatáĺozatIan időľe szóló egyiittmfüödési megállapodást.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. szeptember 07.

4.

5.

6.

ĺÍ
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7. aháziorvosi feladatok jövőbeni biĺosítása érdekében
a) a Budapest Józsefuźttos kozigazgatási teľĹiletén múködő 11., 18., 55. számú orvosi k<jr-

zet egészségiigyi feladatat eI|źtásttra tekintettel aJőzsefvźtrosi Szent Kozma Egészségügyi
Központ engedélyezett álláshelyeit 20|7. szeptembeľ 08. napjátóIhatźrozatlan időľe 6 fő-
vel megerneli, így a k<iltségvetési szerv engedé|yezett|étszźma292 főrőI298 f&e vćitozik
(szakmai álláshely: 223, techlikailkisegítő álláshely: 75), melynek fedezetét NEAK finan-
szírozásbő|biztosítja.
b) a Budapest Józsefufuos közígazgatási teriiletén mfütjdő 49. szźlmt oľvosi körzet egés-
zségĹigyi feladatait 201'7. októbeľ 01. napjától a Józsefuarosi Szent Kozma Egészségügyi
K<izpont lźtja eI, ezért a Józsefuĺĺľosi Szent Kozma Egészségtigyi Központ engedélyezett
álláshelyeit2017. októbeľ 01. napjátó|határozatlan időre 2 fővel megemeli, így a kĺiltség-
vetési szerv engedé|yezettIétszźlma298 főrőI300 foľe vá|tozik (szakmai á||áshe|y:225,
technikai/kisegítő álláshely: 75), melynek fedezetét NEAK ťĺnanszírozásból biztosítja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|7 . szeptember 07.

8. felkéľi a polgáľmesteľt a hatźtrozat3.,5.,6. pontja szerinti szerzoďéseka|áírástra.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. szeptember 29.

9. felkéri apolgĺĺrmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakata2017. évi költségvetésről szóló
rendelet k<jvetkező módo sításánál ve gye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a20I7. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

10. felkéľi a polgiírmestert, hogy ahatározat 1. pontjában foglaltakat a 2017 . évi költségvetés-
ről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál és 2018-tőI attrgyévi költségvetések tervezé-
sénél vegye figyelembe.

Felelős : polgiíľmester
Hataridő: a20|7. évi költségvetésről szóló ľendelet k<jvetkező módosításaa20|8-tól éven-
te a táľ gy évi költsé gvetési ľendelet készítése

11. felkéri a Jőzsefvátosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőját a NEAK ťlnanszí-
rozási szeruődés megkötésére, valamint a mfüödési engedélyezési e|jttás lefolytatására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. szeptember 29.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgá|tatási Ügyosztály Humán-
kapcsolati lľoda, Józsefuarosi Szent KozmaEgészségiigyi Központ,PéluugyiŰgyosztá|y

"4il
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al{8áľmester

Tĺlrvényességi ellenorzes :

Danada-Riman Edina
jegyző

nevében és mesbízásából: /
r n;l ,\
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đr.Mészćlr Erika /
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B udap est Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi Onko rmány zat Képviselő.
testületének

.. ...120|7 . (.. ...) iinkormányzatĺ ľendelete

a háziorv osi kiiru etekľől szóló 25 l 2n02. ( vl.z 1.)
iinkormánvzatĺ rendelet módosításáľól

Budapest Fővĺíľos VIII. kerĹilet Józsefüaros onkormźnyzat Képviselő-testiilete az egészség-
tigyi alapellátásrőI szőIő 2015. évi CXXIII. törvény 6. $ (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapjźn' és a Magyaroľszághe|yí ĺlnkormányzatairő| sző|ó 2011. évi CDoo(IX. törvény
23. $ (5) bekezdés 9. pontjában meghatźrozott feladatkörébęn eIjźtrva a következőket ľęnđeli
el:

1. $ A háziorvosi kĺjrzetekľől szóló 2512002. (vI.21.) önkoľmányzatírendelet (továbbiakban:
Rendelet) 3. $ (2) bekezdés helyébe a kĺjvetkező renđelkezés lép:

(2) 
^ 

keľiilet gyermek populációjanak fogászati a|apellátását a Semmelweis Egyetem |átja eI,
a 1088 Budapest, Szentkiľályi utca 47. számalaÍt.

2. $ E rendelet 2017 . szeptember 15. napjĺín lép hatályba.

Budapest, 2017 . szeptember ....

Danada-Rimĺín Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
po1gáľmesteľ

ĺ
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a háziorv osi kłiľzetekrő l szĺóló 25 n002. (vI.2 1.) tinkoľmányzati

ľendelet módosításáró'łszó'.łLó .....120|7. (....) tinkormányzati ľendelet indokolása

1. Általános indokolás

A rendelet módosítással a keľület gyeľmek lakosságĺának fogászati alapellátását biĺosító fela-
ďat el|átő megĺevezése keriil móđosításra.

2. Részletes indokolás

azI. $-hoz

A haziorvosi körzetekĺől szóló ľendeletbe foglalt gyermekfogászatí a|apellátás bíztositásźlra
vonatko zó an tartaImaz rendelkezé st.

a2. $-hoz

A hatá|yb a léptető rendelkezé st tarta|mazza'

ĺ
ń/



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

aháziorvosi kĺjrzetekľől szóló 2512002. (VI.21.) önkormĺínyzati rendelet módosításrĺľól szóló
. . ..12017 . (. . . ..) t'nko rmáĺyzatí ľendelethez

ĺ.. Táľsadalmi hatások

A jelenlegi ellátások további biztosítása.

2. Gazdasági' kiiltségvetési hatások

A rendelet megalkotásával az ĺinkormányzatkjadásai a korábbiakhoz képest emelkednek.

3. Ktirnyezeti és egészségügyĺ kiivetkezmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásanak kömyezetre gyakorolt hatása nincs, egészségĹigyi
következménye a kerület gyeľmek lakosságáľa tekintette| pozitív.

4. Admĺnĺ sztr atív teľh eket b efolyásoló hatások

A ľendelet megalkotásáva| az adminisztrációs teľhek nĺjvekedése nem várható.

5. A jogszabáiy megalkotásának szůikségessége, a jogalkotás elmaľadásának váľható
ktivetkezményei

A renđeletmódosítás indokolttá vált, elmaľadása veszé|yeztetné a gyeľmekfogászati alapellá-
tás biztosítását.

6. A jogszabály alka|mazźlsához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzĺigyi felté.
telek

Ajogszabá|y a|kaImazástůloz szfüséges szeméIyi, szervezeti,targyi feltételęk nem változnak,
apénzjgyi feltételek az ĺjnkoľmányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.



J.

EREDETI RENDELET

a húziorvosi körzetekľől suíló 25/2002.
(VI.2 l.) änkormdnyzati

rendelet

$
(2) A kerület glermek populdciójánakfo-

gászati alapelĺátását a Józsefvárosi
Egészs é gügli Szolgálat alkalmazós á-
ban ólló, a 1088 Budapest, Miĺrszáth
tér 4. sz. alatti fogászati rendelő
g,, erme k-fo gorv o s ai l átj ók el.

MODOSITASI JAVASLAT

a húzíorvosi kijrzetekľól szlíhj 25/2002.
(VI.2 1.) önkormónyzati

ľenďeIet

3.$
(2) A kerület glermek lakosságánakfogászati
alapelldtását a Semmelweis Egletem látja el,

a ]088 Budapest, Szentkirályi utca 47. szám
alatt.
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határozat 1. számú melléklete

EGYÜTTMuronnsl MEGÁLLAPoDÁS

Amely létrejött egyrészĺőI a
Budap est x'őváľos VIII. keľület Józs efu áľosi onko rmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
adószám: I57 357 | 5 -2-42
torzsszám: 735715
bankszáml aszálm 1 0403 3 87-000285 70-00000000
statisztikai számj el: | 57 357 | 5 -84| I -32I -0I
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
(a továbbiakban: Onkoľ mány zat)

másľészről a
Semmelweis Eryetem
székhely: 1085 Budapest, Üllői Ítt26.
aďő szám: I 5 3 29 80 8 -2 - 42
képviseli: Dr. Szé1Agoston rektor
oM azonosító: FI 62576
(a továbbiakban: Egyetem),
(a továbbiakban egyĹitt: Felek) között az a|ulirott helyen és napon az a|ábbiakban rész|ętezett
feltételek mellett.

L Előzmények

A szerződő Felek egyetéľtenek abban, hogy az Egyetem - mely jelenleg Józsefuarosban az
Általáoos oľvostudományi Kaľon, az Egészségtudomanyi Kaľon, az Egészsé.gtudomanyi
Kozszo|gálati Kaľon, a Fogorvostudományi Kaľon és a Gyógyszerésztudományi Kaľon
tartképzéseket, illetve kínál sza|<lrányí továbbképzési lehetőséget - országos jelentőségű,

Budapest térségének meghatźroző, nagy múlttal bíró felsőoktatási intézménye. Az onkor-
mźnyzat ezért kięmelten fontosnak tartja, hogy hozzájĺáľuljon az Egyetemen folyó képzések
magas szintłl színvonalának megtaľtźsźłloz, támogassa és elősegítse az Egyetem fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítását és a munkaercpiacra való belépés nehézségeire tekintettel
elősegítse az Egy etem v égzett hallgatóinak elhelyezkedését.

Fęlek a jelen megállapodást annak érdekében kötik, hogy kĺlzös érdękek a|apjźn, egymás ta-
pasńa|ataít fe|haszĺálva egyĹittmfüödjenek, különösen az Egyetem fejlesztési elképzelései-
nek megvalósításában, az onkormźnyzat gazdasági tarsaságaibarl, intézményeiben dolgozók
képzésében és azBgyetemen végzettek munkaeľőpiacon való elhelyezkędésének segítésében
és ezzel is hozzĄáruljanak a keľület gazdasági, infoľmatikai, oktatási, kultuľális fejlődéséhez
és a térs é g szakember- e l látotts ág źnak j av ítźtsźůloz.

Felek rogzítik, hogy jelen megállapodáskiztttő|ag az együttműkĺjdés kereteinek megteremté-

sét céIozza. kötelezettségvállalást nem tarta|maz. Az egytittműködés konkrét eseteit Felek
ktil ön me gál lapo dásban szab á|y ozzák.

II.A megállapodás keretében az Onkoľmányzatz

1. kifejezi elkötelęzettségét az Egyetem tevékenységének tttmogatása iránt, és lehetőségeihez
mérten segíti az Egyetem fej lesztési tĺirekvéseinek megvalósulását,

2. bevonja az Egyetemet az akttlális kerületi felnőttképzési, kulturális, munkaerő - piaci
elemzések készítésébe,

3. folyamatos tájékofatást nyújt azBgyetemrészére a hallgatókat érintő pá|yázatoŁ'rő|,
1l
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4. k<jzľemúködik az Egyetem végzeÍt hallgatóinak munkaerőpiacon való elhelyezésé.
ben, ennek érdekében az onkoľmźnyzat gazđaságí tźrsaságai, intézményei folyamatosan
tájékońatjákazBgyetemetazaI<fuźiisdiplomásálláslehetőségeilaől,

5. lehetőségeihez méľten népszerűsíti azEgyetem képzéseit, azEgyetem á|ta|tartottkuźr||ítá-
sokat, rendezvényeket, konferenciĺĺkat,

6. meghívja azBgyetem képvise|őit a kulturális, felnőttképzési, civil szf&a tigyeit érintő jó-
zsefu arosi renđezvérlyekre, tanácskozásokra,

7. tźtĺnogatja, hogy azEgyetem aktívan részt vegyen a kerĹilet kdzéletében, külĺinöseĺ az ok-
tatás, kultura, spoľt, szociális és egészségügy, fenntaľthatóság, és taľsadalmi innovációk te-
rĹilętén.

III. A megállapodás keľetében az Egyetem:

1. magas színvonalú, gyakorlatoľientált képzéseive|hozzĄétrul a józsefuaľosi polgĺíľok jobb
foglalkoztat ottságźůloz, egyéni versenyképességének növeléséhez,

2, egyeztet az onkoľmźnyzattal képzési struktuľája kialakításanáI aképzésęk a munkaeľő _
piaci i gény ek'hez v a|ő i gazitása érdekéb en,

3. szoľos szakmai kapcsolatot taľt fenn az onkormáĺyzatĺa|, melynek keretében:
a) szakemberein kereszttil közľemfüödik az onkoľmanyzat á|ta| a keľület fejlődését segĹ

tő koncepciók kidolgo zásában,
b) rendszeľese n tájékońatja az onkoľm źny zatot indított képzéseirő 1,

c) az onkormáĺyzatmegkeľeséséľe lehetőségei szerint ktizremfüĺiđik a keľület kultuľális
életében (pl. helyi kutturális rendezvényeket szervez), va|amiĺt az onkormányzat és
intézłnényeiá|ta|szervęzettkulturálisprogramokon,

d) tájékoztatźtst ad az Egyetem áItaL szervezett rendezvényeiľől, jelentős eseményeiről,
melyľe az onkorm źnyzat képviselőit meghívja,

e) hallgatóit és ĺiregdiríkjait megfelelően tájékoztatja az onkormányzat által hirđetett á|.
láshelyekről, illetve szakmai gyakorlati lehetőségekről.

IV. Egyéb ľendelkezések

1. Felek rcgzítik, hogy jelen megállapođás teljesítése sorián folyamatosan együttmiĺktidnek
egymással, amennyiben a két fél kapcsolatźlban újabb távlatok nyílnak, úgy kölcsönösen
keresik annak megvalósítási lehetőségeit.

2. Felek kĺizött jelen megállapodás térítésmentesen jön létre.

3. Jelen megállapodás a Fęlek által torténő a|áírás napjĺán lép hatályba és hatiírozat|an időtaľ-
tarĺrakotik azza|, hogy jelen megállapodást báľmely féljogosult 30 napos hatĺíridővel fel-
mondani.

4. Kapcsol attartásta kij elölt személyek:
onkormány zat részéről : dr. Maľacskó Brieitta

telefon: 45g-2l-9ĺ
e-mail : maľacskob @jozsefv aros.hu

Egyetem részérőI: dľ' Vas Esńer
telefon: 061 - 459-1500155251
e-mail : v as.eszter @semmelweis-univ.hu

5. Jelen megállapodásban nem szabályozottkérdésekben a Polgári Törvénykĺinyvĺől sző|ő
2013. évi V. tö'rvénv rendelkezései az iľanyadók. 

i
6. Szeruőďő Felek a megállapodást egybeharlgzőan éľtelmezték, és mint akaratukka| minden- f4, /

ben egyezőt, jővthagyő|ag a|áírták. v v
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Budapest, 2017.

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jĺízsefváľosi Semmelweis Egyetem
onkormányzat képviseletében
képviseletében
Dľ. Kocsis Máté Dľ. SzélÁgoston
polgáľmester rektor

Fedezetet nem igényel. Budapest, 2017 .

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulané
gazdaságivezeto

Jogi szempontbólellenjegyzem: Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimĺán Edina
jegyzo
nevében és megbízásából dľ. Kovács Zsolt

j ogi és igazgatási f(ligazgató

dr.lľĺĺlészétr Erika
a|jegyzó

}ť

t3


