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Budapest J őzsefv árosi Onko rmányzat
Képviselő-testiilete számár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

T ár gy : Javas lat házi gy er meko rvos i fela datok ellátás ána k biztos ítás ára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, ahatározat e|fogadásához minősített szavazattobb-
ség szÍikséges.
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Váľo s gazdálko d ás i és Pénzĺĺ gyi Bizottsá g v éIemény ezi

Emberi Erőfoľrás Bwottságvéleményezi X
Hatáĺ ozati j av asIat a bizottság' szźlmáÍ a:

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|oterjesztés megtárgya|ásźtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése
A Képviselő-testtilet 4Il20I4. (n.05.) szźtmuhatźttozatában a területi ellátási kötelezettséggel
ľendelkező 46. szźlmi orvosi kĺjľzetben gyógyító mege|őző egészségiigyi alapel|átást nrijtó
hźni gyermekorvosi feladatokat ę||átő Dľ. Vígh Elek Csecsemő-gyermek HiŁioľvosi Korlátolt
felelősségű Egyéni Céggel az egészségügyi feladat-ellátási szerzőđést felmondta 2014. maľci-
us 07. ĺapjáva|. A feladat-ellátási szęrzőđés megsziintetését ktjvetően Dr. Vígh Elek 2014.
június 03. napján elhuný. A szerzőđés felmondását követően a feladatkör helyettesítéssel
kenilt megoldásra.
A pľaxisjogot, mint szemé|yhez kotött vagyoni éľtéket az ör<jkĺjsök az elha|źtIozástőI szźtmitott
1 éven belül (2015. június lz-ig) idegeníthetik el, mely hataridő jogvesztő, ezt kĺjvetően a
praxisjog megszűnik, ahatéłiđót követően a feladatellátźsrőI az Önkormányzatnakkell gęęl{h..ľäTT
doskodnia.

Dr. Vígh EIekhazigyermekorvos aZ tnkormányzaĺÍa|kötött etlátási szetződés(továbbiak{üĺs N4ÁJ 2?łł
ban.. szerződés) alapjan a 46. számú oľvosi körzetben területi ellátási kötelezettsé ggel végezte 6

önálló orvosi tevékenységét, a 1084 Budapest, Auľóľa u. 22-28. szám a|att címen a Jőzsefvá-



rosi Egészségtigyi Szolgálat épĺiletében ta|á|hatő hźzi gyermekoľvosi rendelőben, valamint
két iskola esetében iskolaoľvosi teendőit.

A helyettesítéssel ellátott taľtósan betoltetlen házi gyermekorvosi körzet feladat ellátásának
biztosításához, mďly a Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: JESZ) útjan torté-

nik szükséges a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezettIétsztlmźnak2 főve] toté-
nő (1 fő oľvos és 1 fő asszisztens) emelése 2015.június 05. napjátó|hatźlrozat|anidőre.

il. A beterjesztés indoka
A 46. számu területi ellátási kotelezettséggel működő házi gyermekorvosi koľzet feladat-
ellátásanak j övőbeni biztosítása.

ilI. A dłintés célja, pénzügyi hatása
A döntés céIja a 46. szám,ű terĹileti ellátási kötelezettséggel rendelkező oľvosi k<jrzet feladat-

ellátása a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálaton keľesztül, amennyiben a jogszabályban

meghatározott hatáľidőn beliil a praxisjog elidegenítése nem történt meg.

A JESZ engedélyezettlétszźtmźnak2 főveltĺjnénő megemelése 2015. évre 3675,2 e Ft fede-

zetetigényel. A 2015. đecemberi bérľe és jfuu|ékairaa2016. évi koltségvetés terhéľe előzetes
kötelezettségváIlalás sztikséges 604 e Ft osszegben.

Az aIźĺbbi táb|ázatban bemutatásra keľül a bérjellegrĺ költségek 2015. évre vonatkoző iďőará-

nyos összege, illetve a dologi kiadások, valamint egy egész évre számolva.
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A körzet feladat-ellátásánakbiztosítása pénztigyi fedezetet nem igényel. A Józsefuaľosi Egés-
zségügyi Szolgálat oEP áIta| történő ťĺnaĺszirozźs alapjtln |átja el a feladatot. A
|éItszámbővítés tartós mfüĺjdési kĺjtelezettséget j elent.

Iv. Jogszabályiktirnyezet
Magyarországhe|yi önkoľmányzatairőI sző|ő 2011. évi CLxXXx. törvény (a továbbiakban
Mötv) 23. $ (5) bekezdés 9. pontjában foglaltak szerint a kertileti önkormányzat fe|ađataku-
lönösen az egészségtigyi alapel|átźs, az egészséges életmód segítését céIző szolgáltatások.

Az egészségügyről sző|ő 1997. évi CLIV. toľvény 152. $ (1) bekezdés a) pontja aIapjźnate-
lepütési önkoľmányzat az egészségügyi a|ape|Ittás korében gondoskod1k aházi gyeľmekorvo'



si ellátásról. A hivatkozott jogszabáIy 88. $ (1) bekezdése szerint az aIapel|átás keretében a
beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biĺosítani kell, hogy vźiasztás alapján igénybe
vehető, hosszú tź.vÚ személyes kapcsolaton alapuló, nęmétől, korától és betegsége természeté-
tőI fiig getlenül folyamato s e gészségiigyi ellátásban részesülj ön

Az i>ná||ő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban oow) szerrnt a
pľaxisjog (engedély alapjtn, önálló orvosi tevékenységnek teľületi ellátási ktjtelezettséggel,
meghatćlrozott körzetbenvégezhető jogosultság) szeméIyhez kötődő vagyoni éľtékű jog, mely
jogszabźiyban meghattrozott feltételek alapján elidegeníthető és folýatható . |Jgyaĺezen jog-
szabá|y 2. $ (4) bekezdése szerint a pľaxisjog jogosultjĺánakha|áIa esetén - egymást kcjvető
sorrendben _ a pľaxisjog folýatásźra ahźzastárs, illetőleg az egyeneságbeli |eszźlrmazőjogo-
sult. Ugyanezen $ (6) bekezdése szerint ha a praxisjog folytatására jogosult személy nem felel
meg a jogszabá|yban meghatátozot1feltételeknek, a praxisjogot a korábbi jogosult ha|á|ełtii
szttmitott 1 éven belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti. Ugyanezen $ (7) bekez-
dése szerint ha a pľaxisjog elidegenítéséľe jogosult személy e jogával az ott megjelolt határ-
időn beltil nem él, a praxisjog megszűnik.

Mindęzekalapjźnkéremaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Hatńrozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. keľülęt lőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
házioľvosi kĺjrzetekről szóló 2512002. (VI.21 .) számu önkormányzati rendelete alapján te-
rületi ellátási kötelezettséggel ręndelkező Budapest Józsefuáľos kozigazgatási területén
működő 46. száműhőzi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatait2015.junius 05.
napjátőI a Jőzsefváľosi Egészségtigyi Szolga|at |źĺja eI, amennyiben a pľaxisj og az afia
jogosultak á|tal20|5.június 02. napjáig nem keľül elidegenítésre.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20I 5. június 05.

2. a) a IESZ eĺgeđé|yezett álláshelyeit 2015. június 05. napjátó|hatfuozat|an időľe 2 főve|
(szakmai álláshely) megemeli, így a kĺiltségvetési szerv engedéLyezeÍĺ|étsztma2015. jtl.
nius 05. napjától 292 főró|294 főrę vá|tozik.
b) aza) pontban foglaltak miattaz Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi - működé-
si célú támogatás źi|atńáztartáson belülre _ kötelező feladat - e|ókányzatźi3.675,2 eFt-
tal és a kiadás személyi juttatás _kotelező feladat - e|őírźnyzatát2.598,0 e Ft-tal, munka-
adót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájttnllási adó _ kĺjtelező feladat - előirźnyzatát
702,0 e Ft-tal, dologi e|ł|irźnyzatát 94,5 e Ft-tal, a személyi juttatás _ tjnként vállalt fela-
dat _ előiľányzatát 206,9 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźljáru|ásí
adó _ önként váIla|t fe|ađat _ e|őirányzatéú 73,8 e Ft-tal megemeli.
c) taľtós műktjdési előzetes kötelezettséget vźĺIIa|, melynek fedezętéül az Egészségtigyi
SzolgáIat oEP támogatását jelöli meg.
d) felkéri a Polgármestert, hogy a kciltségvetési rendelet ktjvetkező módosításáná| ahatá-
rozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pontok esetébeĺ: 2015. június 04., c-d) pontok esetében: 2015. év

december 31., valamint a következo évek költségvetésének tervęzésénél

3. felkéri a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatőját az oEP ťlnanszírozási szer-
zódés megkötéséľe, valamint a múködési engedélyezési eljátts lefolytatásáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.junius 30.



4. fe|hatalmazza a poLgźrmesteľt a fe|adat ellátás további biztosításához szĺikséges doku-
mentumok alźfuásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: f0I5. iúnius 30.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humĺínszolgáltatási Ügyosztály Humĺĺn-
kapcsolati Iroda, Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat.

Budapest, 2015 . május 27 .

Dľ. Kocsis Máté
polgármest", 

L
Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízélsából :

ÁŮĄ

dł4J.-/'Vlk4*.
dľ. Balla Katalin


