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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
Az SZMSZ szerint véleményezi:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC törvény (továbbiakban: Mötv.) 23.
§ (5) bekezdésének 9. pontja értelmében a fővárosi kerületi önkormányzat feladata különösen az
egészségügyi alapellátás, ennek keretében többek között a gyermek háziorvosi ellátásról való
gondoskodás.
A Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti 46. számú házi
gyermekorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel végzendő alapellátási (házi gyermekorvosi)
feladatokat a Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság látja el (vezető tisztségviselő és az ellátásáért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Márkuj
Erika Gabriella) a 2016. december 12. napján megkötött és a 2019. január 29. napján módosított
egészségügyi feladat-ellátási szerződés (továbbiakban: egészségügyi feladat-ellátási szerződés) alapján.
Dr. Márkuj Erika Gabriella 2021. január 27. napján kelt, önkormányzatunkhoz intézett kérelmében
bejelentette, hogy 2021. január 31. napjával asszisztense munkaviszonya megszűnik, 2021. február 1jétől új asszisztenst alkalmaz, aki viszont a hétfői napokon a délutáni órákban nem tud rendelkezésére
állni, erre tekintettel kérte, hogy a hétfői napokon a jelenlegi 14.30-19.00-ig tartó rendelési ideje
módosításra kerüljön 8.00-12.30-ig (tanácsadás: 8.00-9.30-ig; betegrendelés: 9.30-12.30-ig). Az új
asszisztens rendelkezik a feladatkörre előírt képesítéssel (csecsemő-és gyermekápoló szakképesítéssel).
Az egészségügyi feladat ellátási szerződés 12. pontja értelmében a Szolgáltató a rendelési időt kizárólag
a Megbízó jóváhagyásával és a működési engedélyében átvezetve módosíthatja. A rendelési idő
módosítás nem érinti Dr. Márkuj Erika Gabriella gyermek háziorvos helyettesítését, esetleges

akadályoztatása esetén az egészségügyi feladat-ellátási szerződésben kijelölt helyettes gyermekorvosok
fogják a továbbiakban is helyettesíteni.
A fentiekre tekintettel szükséges a 46. számít házi gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátását
biztosító Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKONKÉK Egészségügyi Szolgáltató es Kereskedelmi Betéti Társaság
egészségügyi szolgáltatóval megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása.
II. A beterjesztés indoka
A 46. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátását biztosító Dr. ÉGSZÍNKÉK
KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság egészségügyi szolgáltatóval
megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása, mely érdekében szükséges, hogy a
döntéshozó döntését meghozza.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság egészségügyi szolgáltatóval megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása, oly
módon, hogy Dr. Márkuj Erika Gabriella házi gyermekorvos hétfői rendelési ideje a jelenlegi 14.3019.00-ig tartó rendelési időről 8.00-12.30-ig (tanácsadás: 8.00-9.30-ig; betegrendelés: 9.30-12.30-ig)
tartó rendelési időre módosuljon.
A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 1.1.1. pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi
Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés módosításáról.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1.
29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVHI. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.
Az SZMSZ 7. melléklet 3.2.1. pontja alapján a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
véleményezi a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintő kérdését.
A házi gyermekorvosi feladatokat, továbbá az asszisztensre vonatkozó képesítési követelményeket az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekről szóló
4/2000. (11.25.) EüM rendelet szabályozza. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kona rendelet
14.§ (2) bekezdés a) pontja es a 14.§ (2a) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató a rendelési
vagy rendelkezésre állási időt, illetve annak változását bejelenti a működési engedélyt kiadó
egészségügyi államigazgatási szervnek a változást követő 8 napon belül.
A fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását
Melléklet: Egészségügyi feladat-ellátási szerződés 2. sz. módosításáról szóló megállapodás tervezete

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (..) számú határozata
A Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal
megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról
A képviselő-testület
1./ módosítja a Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társasággal (székhely: 2730 Albertirsa, Rákóczi u. 40., cégjegyzékszám:13-06-069571, adószám:
25524767-1-13; képviselő: Dr. Márkuj Erika Gabriella vezető tisztségviselő és ellátásért felelős
gyermek háziorvos) 2016. december 12. napján megkötött és 2019. január 29. napján módosított
egészségügyi feladat-ellátási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
2./
felkéri a polgármestert a határozat 1./ pontjában hivatkozott egészségügyi feladat-ellátási
szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: a 2. pont esetében: 2021. február 20.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati
Iroda
Budapest, 2021. február 8.

Szili-Darók Ildikó sk.
alpolgármester
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„Javaslat egészségügyi feladat-elkitási szerződés módoskásával kapcsolatos döntés meghozatalára" e. előterjesztés
melléklete

MEGÁLLAPODÁS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. módosításáról
Amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint az egészségügyi
közszolgáltatásról gondoskodó szerv
székhely:
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
képviseli:
Pikó Andras polgármester
adószám:
15735715-2-42
törzsszám:
735715
bankszámlaszám: 11784009-15508009
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01
továbbiakban: Megbízó
másrészről:
név: Dr. EGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató es Kereskedelmi Betéti Társaság
székhely: 2730 Albertirsa, Rákóczi u. 40.
cégjegyzékszám: 13-06-069571
adószám: 25524767-1-13
statisztikai számj el:25524767-8621-117-13
ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Márkuj Erika Gabriella
képviseli: Dr. Márkuj Erika Gabriella vezető tisztségviselő
mint megbízott egészségügyi szolgáltató,
a továbbiakban, mint Szolgáltató — együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
1./ Felek a közöttük 2016. december 12-én- az egészségügyi feladat-ellátási szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott házi gyermekorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel
elvégzendő alapellátási feladatok teljes körű ellátása tárgyában- létrejött és 2019. január 29. napján
módosított szerződést (a továbbiakban: egészségügyi feladat-ellátási szerződés) egyező akarattal az
alábbiak szerint módosítják.
Az egészségügyi feladat ellátási szerződés 1. sz. mellékletének 1/b. pontjában a
„Rendelés idő:
Hétfő: 16.00-19.00 óra
Kedd: 17.30-19.00 óra
Szerda: 08.00-10.30 óra
Csütörtök: 17.00-19.00 óra
Péntek: 8.00-11.00 óra
Tanácsadás:
Hétfő: 14.30-16.00 óra
Kedd: 16.00-17.30 óra"
szövegrész helyébe az alábbi
„Rendelés idő:
Hétfő: 9.30-12.30 óra
Kedd: 17.30-19.00 óra
Szerda: 08.00-10.30 óra

It

Csütörtök: 17.00-19.00 óra
Péntek: 8.00-11.00 óra
Tanácsadás:
Hétfő: 8.00-9.30 óra
Kedd: 16.00-17.30 óra"
szöveg lép.
2./ Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti.
3./ Jelen megállapodás annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.
4./ Szolgáltató köteles a jelen megállapodással módosított rendelési idő - működési engedélyt kiadó
egészségügyi államigazgatási szervnek történő- bejelentése iránt 8 napon belül intézkedni.
Jelen szerződés 5 egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2021

Megbízó
VIII. kerület
Főváros
Budapest
Önkormányzat
Józsefvárosi
képviseletében
Pikó András
polgármester

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hörich Szilvia gazdasági vezető

Szolgáltató
Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK
Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság
képviseletében
Dr. Márkuj Erika Gabriella
vezető tisztségviselő

