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Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények
Az Önkormźnyzat a Képviselő-testĹilet 2f9ll993. (V.18.) szélműhatározatáva||éttehoztaa
Jőzsefvźrosi Egészségügyi Szolgálatot (JESZ), mint önállóan mfüödő és gazdálkodó költ-
ségvetési szeÍvet, melynek azőta is fenntaľtója. A JESZ |átja eI a keľületi jaľóbeteg-

szakellátas feladatait székhelyén és a Koriĺnyi S. u. 3la szźlm alatt ta|áIható telephelyén, ahol
TBC- és Pulmonológiai Gondozó Intézete mfüĺldik, valamint a székhelyen felnőtt hźniorvo-
si és gyermek haziorvosi tevékenység is folyik.

Az Egyesített Szent Istvĺĺn és Szent Lász|ő Kőrhźu Minőségĺigyi és Finanszirozási igazgatő.
sága megkeľeste a Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzatot annak érdekében, hogy a IX. ke-
rület ttidőgondozói szakfeladat źltađásra keľĹilhessen a VIII. keľĹiletben miĺködő JE\Z tészé-
ľe, tekintettel arra, hogy a IX. kertileti lakosok ellátásának helyet adő intézmény leromlott
műszaki állapot nem teszi lehetővé a betegek ellttásźtt, illetve tV orvos 20|3. év őszétő|vég-
legesen nyuglíllomźnybavonul. É[:{ ĺ.{[:,,ľ.trTT

il. Indokolás 2ilxJ slEPT 2 4 3o., 5...
A javaslat szeľint a D(. keľĹileti tĹidőgonďozői szakfeladat átadáséraz}|3. október 03. napjá-

tól kerĹil sor.
I
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Tárgy: Javaslat a IX. keľůiletĺ tüdőgondozĺíĺ szakfeladat átvéte|ére

A napirendęt rlyíWzźrt ülésen kell taľgyalni, a hatarozat elfogadásźlhoz minősített szavazat-
többség szfüséges.
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A Városgazdá|kodási és Pénziigyi BizottságĺHumánszolgáltaĺási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|oterjesztés megtiĺrgy a|ásáú.



ilI. Tényállás
Az onkormányzaink által fenntar.tott JESZ jelenleg e||átja a VIII. kerĺileti lakosság tiidő-
gondozói szakfeladatát megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. Az elmúlt év téli iđősza-
kában mar segítettfü a IX. keľĹileti lakosok tiidőgondozői ę|Iátását az intézményük rossz
műszaki állapotából _ nem volt fiités _ adódó mfüödésképtelenség miatt.
Az országos szakfelügyelő füorvos elvi támogatásával egyetértésben fogalmazódott meg,
hogy a tüdőgondozói szakfeladat egy a szomszéđ keľületben működő tiidőgondozói
jĺĺróbeteg-szake||átástisvégzőegészségügyiszolgá|tatóhozkerĺiljön.
Az Egyesített Szent István és Szent Lász|ő Kőrház minőségügyi és finanszírozási igazgatő-
sźtgátő| kapott adatok alapjĺán megállapítható, hogy átlagosan napi 18 beteg ellátása tcirtént
meg, melyet 1 fő orvos látott el. A jogszabá|yi vá|tozások következtébenz}I3.július 0l.
ĺapjátő| nem kötelezó azidézésre tĺiľténő emyőkép-snxés, ezáLta| a beteglétszźtmvźlrhatőan
csĺikkeni fog.
A feladat źLtvéL|la|źLsa a VIII. keľületi lakosság betegellátásának tekintetében nem jelent vál.
tozást, a keľületi ttidőgondozői feladatotjelenleg 4, októbeľ l-től pedig 5 fő orvos |átja e|, a
nyiwa taľtás, rendelési idő nem vá|tozik.
A szakfeladat źttadźs-átvételével l15 heti óraszźtm is átkeľĹil aJESZ.hez. mely báľmelv terü-
l eten felhas znźllhatő .

Iv. Jogszabályi köľnyezet
A képviselő-testiilet hatásköre az egészségügyi ellátóľendszer fej|esztéséről szóló 2006. évi
Cx)oil. törvény 5/ B $ (2)bekezdésében foglaltakon alapul.

v. Diintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Jelen előterjesztésben ismeľtetett indokok, valamint tényállás a|apján javaslom, hogy a JESZ
vegye át a|X. keľület tüdőgondozói szakfeladatának e||átását.

Az egészségügyi ellátórendszer fej|esztéséről sző|ő 2006. évi CXXXII. töľvény 5/B $ (2)
bekezdése a|apjźn a kapacitás nyilvántaľtásban szeľeplő ellátási teľĹiletet az egészségtigyi
éů|aĺnigazgatási szerv az egészségtigyi szolgáltatók fenntartői á|ta| benyrijtott kĺjzös kérelem
alapján módosíthatja.

vI. A Döntés célja' pénziĺryi hatása
A Ix. keľĹileti tiidőgondozői szakfe|adat áfvétele pénziigyi fedezetet nem igényel
A feladat źúadás _ átvételi megállapodás kiterjed az oEP ťlnanszírozásra is, ami a JESZ ré-
széte akiadási többletet figyelembe havi kb. 1 millió Forint tĺibbletbevételt jelent.

Hatńrozatĺ javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1. hozzájátu| a IX. kerĺilet tüdőgondozői szakfe|adat JESZ által töľténő éLtvéte|éhez

20|3. október 03. napjától.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. október 02.

2. felkéri a polgáľmestert, az előterjesztés mellékletétképező feladat átadás-áNéte|i
megállapodás aláirásźlľą valamint az e||átźsi teľület módosításával kapcsolatos kére-
Iem a|áításźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: 2013. október 31.
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1. számumelléklet

FELADAľ Áľa.oÁs.ÁľvÉľBlr MEGÁLLAPoDÁS

amely létľej ött egyrészro|:

a Gyógyszeľészeti és Egészségügyi Mĺnőség- és Szervezetfejlesztésilntézet (székhe-
lye: 1l25 Budapest' Diós aľok 3.; torzsszélm:324689; adőszttm: 15324683-2-43; sta-
tisztikai számjel: 15324683-841 1-3 I2-O1; szźlmIavezetó: vĺÁK; bankszrĺmlaszźlat
10032000-01490576- 00000000; képviseli: Dr. Török Kĺisztina főigazgatő) az egés-
zsé gü gyi ko zszo|gáItatásért fel elő s szerv, mint Átadó

másrészről:

a Budapest Főváros VIII. keľület Jĺózsefváľosi onkoľmányzat (székhelye 1082 Buda-
pest Baross u 63-67.; torzsszám: 7357|5; adőszźtm 15735715-2-42 ; statisztikai számjel:
t573571,5.84II-321-0I, számlavezetó: Volksbank ZÍt., bankszámlaszám: 14100309-
10213949-01000006, képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester), mint Átvevő

valamint

Egyesített Szent István és Szent Lászlrő Kóľház.Rendelőintézet (szé|dle|ye: 1097 Buda-
pest, Nagyvárad tér |.; tötzsszám: 490342 ;.adőszttm:I5490342-2-43; statisztikai szánjel:
15490342-86|0-312-01; szźmiavęzető: MAK; bankszrĺmlaszźnn: 10023002-00317Il7-
00000000; képviseli: Dr. Vályi-Nagy István főigazgatő,mint Atadó Szolgáltató

továbbá

Józsefuáľosi Egészségůĺgyi Szolgáiat (szék'helye: 1084 Budapest, Auróra utca22-28.; tĺiľzs-
szám: 508155; adószĺĺm: 15508157-2-42; statisztikai szĺĺmjel: 15508l57-8622.322-0t;
számIavezetĺĺ: Volksbank Ztt.; bankszám|aszttm: 14100309-92||0849-06000002; képviseli:
Dr. Koroknai Andľás f(5igazgatő főorvos)' mint Átvevő Szolgáltató

egyiittesen: Felek között, alulírott napon és helyen, az a|ábbi feltételek szeľint:

I. Pľeambulum

ĺtaao fenntartásában műkĺjdő Atadó SzoLgáItatő a Győgyszerészeti és EgészségĹigyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) és oľszágos
Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: oTH) felé bejelentette, hogy a ttidőgondozó
szakfe|adatát szeméIyi és taľgyi feltételek hianya miatt sziinetelÍeti, és egyben kezde-
ményeńe, hogy a szakfe|adat végleges źltađása t<iľténjen meg Atvevő Szolgáltató ľé-

szére. A bejelentett sziineteltetést oTH IF-17404-612013. sztlműhatáĺozatáva| jővźr
hagýa.

II. Járóbeteg . szakellátás (tĺĺdőgyógyászat szakfeladat) kiizfinanszírozott feladat
átadás ának- átv ái|a|ás ána k feltételei

1. A Fęlek megállapodnak abban, hogy egészségügyi szakellátási kötelezettségiik
módosítását 2013. oktĺóbeľ 03.i hatállval kezdeménvezik az oTH és az orszá-



2.

ĄJ.

gos EgészségbiztosítttsíPéĺutar (a továbbiakban: oEP) szerveknél, az alábbiak
szeľint:
a. Atadó Szolgáltató (oEP kódja: 2878) átađja,Áwevő Szolgá|tatő (oEP kód-

ja:3361) átvęszí:
o 1900 ttidőgyógyźszat szak'rnában |15 szakorvosi óľalhét kapacitást a

következő alábontásnak mesfelęlően:

Eeyséekód Név Szakorvosĺ őraĺhét

0l09Gl96l IX. kel. Errlvijsziiľij 22

0r09G1963 IX. ker. Tüdőeondozó 25

0r092T990 IX. keľ. Tüdősondozó Sza]<rendęlés 25

001016874 Tüdősondozó (SZ) 43

o aZIF I740-2-20t2. szélmí oTH hatáľozat a|apjźn a Bp. IX. kerületi
lako sokľa vonatkozó terĹileti ellátási kötelezettsé get;

. a szake||źttáshoz kapcsolóđó teljesítmény volument, amelynek mér-
téke: 684 518 német pontlhó, azaz hatszáznyolcvanrlégyezer- ot-
száńizenrryolc német pont/hó.

b. Atvęvő Szo|géitatő az átrett feladatot saját telephelyén, saját humanerőfor-
tásźxal és vagyonkezelésében á||ő eszkozeivel látja el, ennek bińosításáľa
Atadó Szolgáltató részérő| aII.l.a. pontban foglaltakon tu| átađásta semmi-
lyen további személyi, illetve tfugyi fettétel nem keľül. Atvevő Szolgáltató
kijelenti, hogy a II.l.a. pontban foglalt szakfelađat e|Iátásźlhoz sziikséges
személyi és tĺíĺgyi feltételekkel rendelkezik, az átvételľe keriilő szakfelada-
tot a 1089 Bp., Korĺányi Sándor utca3la. telephelyén fogja végezni.

c. Atvevő SzoIgáItatő az átvett feladatot teljes kĺinĺen, a vonatkoző jogszabá-
lyi, és egyéb hatósági előírásoknak megfelelően ellátja.

d. Atadó és Átvevő megállapodtak abban, hogy az átađásta keľülő II.1. a.

pontban je|zett kapacitásho z tartoző ťtĺanszít ozási bevétel ek a 20 |3 . szep -

tember 30-ig elvégzett eIlátások esetében Atadó Szolgáltatóhoz érkeznek, és
az o bevételét képezik, A 2013. szeptembeľ 30-ig ellátott betegek esetében
elküldĺitt korrekciós jelentésekbő| szćtrmazó bevételek is Atadó Szolgá|tatő-
hoz érkeznek, és az ő bevételét képezik

Atadó Szo|gá|tatő és Átvevő Szolgáltató jelen megállapodás alapján, az oTH
á|tal hozott határozatnak megfelelően módosított mfüĺidési engedélyének bir-
tokában, annak jogeľőre emelkedését kĺjvető napon közcisen kezđeményezi az
országos Egészségbiztosítási PéÍwtat Kozép-magyaĺországi Teriileti Hivatalá-
ná| a - jelen megállapodásban r<igzítettekľe vonatkozóan a fenntaľtójuk által
támogatott - finanszíro zásí szerződésfü módosítását.
Az egészségugyi szo|gźtItatás teljesítéséhez szfüséges egészségugyi adatok át-
adásźtraaz a|źlbbiak szerint kerúl sor:
a. Átado Szolgáltató átadja Átvevő Szolgáltatónak a 2013.01.01-2013.09.30.-

ig ellátott betegekľől késztilt statisztikai kimutatást, amelynek alapja a20|2.
évi szakellátásról kéĺt statisztikai adatkérés során kéĺt információk.
Atadó Szolgáltató átađja Átvevő Szolgáltatónak az aktívan gondozott bete-
gek teljes dokumentáciőjźt, a nem aktív gondozásban lévő betegek doku-
mentációjanak archiválásáľól Atadó Szolgáltató gondoskodik. Az átadásra
kerĹilő dokumentumok Awevő Szolgáltató részére t<jľténő źtszáIlítását Ata-
dó S zolgált atő v á||a|j a.

Szęrzőđo fe|ek rogzítik, hogy a 3lb. pontban megjelölt aktívan gondozott
betegek valamennyi egészségügyi dokum entáciőja hianytalanul átadásra ke-
rül, amelyre tekintettel Atvevő egészségügyi Szolgáltató a dokumentációk

b.

c.



megőľzéséte az 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
kĺjteles. Kötelęs továbbá az átadást követő időponttól kezdőđően bármely
szeruőďő fé|hez érkező, az átađott dokumentációt, illetve adatállományt
érintő megkeresésnek az 1997. évi CLN. tĺirvény rendęlkezéseinek megfe-
lelően kozvetlenül eleget tenni.

Felek nyíIatkoznak aľról, hogy a fel'adat átadás-átvételt ktjvetően létrejövő áIIa-
pot nem érinti az egészségiigyí szoIgźtltatő páIyázatban vá||a|t kötelezettségeit,
valamint nem éľint le nem zźra|t klinikai vizsgźiatot.
Jelen mególlapodrís az a|ćńrťtst ktivető napon lép hatályba azzal, hogy a feladat
ellátáSi k<jtelezettség és a TVK átadása a II.1. pontban megjelölt nappal (f0I3.
október 03. napjával) módosul.
Jelen megállapodás megszíĺnéséľe vonatkozőan az egészségügyi ellátórendszer
fej lesztéséről szóló 2006. évi CXXXI. törvényben rĺigzített ek az fuányadók.

III. Egyéb ľendelkezések
1. Szęrzodő fęlek a jelen - haľom számozoff, oldalból á11ó, nyolc eľedeti példány-

ban készült - okiľatot elolvasás és értelmezés után, mint akarafukkal és a té-
nyekkel mindenben megegyezőt, cégszeruen és helybenhagyólag aIźirták.

Budapest, 2013. szeptember . .. ...

4.

5.

6.

Dľ. Ttiľiik Kľisztina
GYEMSZI
főigazgatő

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet

Józs efu aľo s i onkoľmrány zat p olgárme stere

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Fedezete:.....

Miklós Péterné
GYEMSZI

gazđasági f őigazgatő -helyette s

dľ. Mészáľ Eľika
aljegyz(5

Dátum: Budapest,

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
pénzngyiigyosztá|yvezetó

Dľ. VályĹNagy István
Egyesített Szent István és Szent LźszIő

Dľ. Koroknai Andľás
Józsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat
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Kálmánné Juhász Ilona Baľanyi Rita
Egyesített Szent István és Szent LászIő Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgálat

Kőtház- Rendelő intézet
gazdasági igazgatő

gazdasági igazgatő


