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Képviselő-testület e számára

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 20|5, szeptember 17. . sz. napirend

Táľry: Javaslat pá|yánat kĺíľására házi gyermekoľvosi feladat ellátásáľa

A napiľendet nyílt Ĺilésen kell targyalni, a hatiĺrozat elfogadásźůloz egyszerrĺ szavazattobbség
szükséges
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VáľosgazdáIkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság véleményezi

Emberi Eľőforrás Bĺzottság véleményezi X
Hatáľ ozati j av aslat a bizottság szźtmttr a:

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés meglárgya-
lását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés tatalmának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testtilet 41l20I4. (III.05.) számt határozatźlban a teľületi ellátási kötelezettséggel
ľendelkező 46. szźlmű orvosi körzetben gyógyító mege(őző egészségĺigyi a|ape|Iátást nytqtő htzí
gyeľmekorvosi feladatokat ellátó Dr. Vígh Elek Csecsemő-gyeľmek Haziorvosi Korlátolt felelős-
ségű Egyéni Céggel az egészségýgyi feladat-ellátási szerzodést felmondta 2014. miĺľcius 07. nap-
jźxa|. A feladat-ellátási szerződés megsztintetését k<ĺvetően Dľ. Vígh Elek 2014.június 03. napján
elhunyt. A praxisjog elidegenítésére, mint szemé|yhez kötdtt vagyoni érték az örĺikösĺjknek az
elha|áIozástól számított l év állt ľendelkezésre (2Dl5.június 02-ig), mely határidő jogvesztő, ezt
kĺlvetően a praxisjog megszűnik, ahatźnd(5t követően a feladatellátásról az onkoľmányzatnak kell
gondoskodnia. Fentiekben hivatkozott és a l80l20l4. (VIJI.Z7.) száslu képviselő-testĹileti döntés-
ben meghatźlľozottak szerint a szęrződés felmondását követően és jelenleg is a 46. szźlmí teľÍileti
ellátási kötelezettséggel rendelkező oľvosi kcirzęt egészségügyi feladatait a Jőzsefvźrosi Egészség-
tigyi Szolgźl|atlźltja el helyettesítéssel. A Képviselő-testület a fe|adat ellátás biztosításához a Jő-
zsefuarosi Egészségügyi Szolgálat engedé|yezett létszámát |48l20I5. (VI.04.). sz. hatźrozatélbarl
2015.június 05. napjátó|2 fovel megemeltg.-.(1 ,fiiĺľo-'".Ś.Y 1 fő asszisztens).
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A 46. szárnthź.zi gyermekorvosi koruetre az e|mt|t több, mint 1 évben érđemben senki nem je-
lentkezett, aki akáľ váIlalkozőí, akáÍ koza|ka|mazotti foľmábarl a fęIadatot el|átná, ezért keľiil sor
páIyazat kiításźra a Budapest Jőzsefvérosi onkoľmáĺyzat ńszéľó|. Az onkoľmányzat az egés-
zségiigyi alape||átást valamennyi felnőtt háziorvosi, hazi gyermekorvosi korzet esetében vállalko-
zó orvosokkal kĺĺt<itt feladat-ellátásí szerzođés alapján biztosítja, melyet továbbiakban is így kívĺán
biztosítani.

il. A beteľjesztés indoka
A 46. szźtm,ű terĹileti ellátási k<jtelezettséggel működő hźni gyermekoľvosi koruet feladat-ellátása
érdekében t<jľténő haziorvosi pźt|yazatl<tításźů:roz a Képviselő-testiilet döntése szĹikséges a2015.
szeptember 17. napí ülésén.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása
A đöntés célja a 46. szźľľlű terĹileti ellátási kötelezettséggel rende|kező orvosi körzet feladat-
ellátásanak biaosítása, melynek pénzngyi feđęzete a ||704 címen biztosított. Eredményes pályá.
zat esetében - figyelemmel a Képviselő-testület I48l20I5. (VI.04.) sz.hatźrozatźra - a Iőzsefvźro-
si Egészségiigyi Szolgálat engedéIyezett álláshelyeinek számának felülvizsgá|ataindokolt.

Iv. Jogszabályĺkörnyezet
Magyarorszźę helyí önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLX)oilX. törvény (a továbbiakban
Mötv) 23. $ (5) bekezdés 9. pontjában foglaltak szerint a keľülęti önkoľmanyzat fę|adata kti-
lcinösen az egészségügyi alapel|źúás, az egészséges életmód segítését céIző szoIgáltatások.

Az egészsé.gugyi a|ape|Iátásáĺól szóló 2015. évi C)oilII. törvény $ (1) bekezdés a) pontja a|apjaĺ
a teleptilési cĺnkormányzataz egészségügyi alapellátás körében gondoskodikahazi gyermekorvosi
ellátásľól. A hivatkozottjogszabály 1. $ (1) bekezdése szerint azegészségýgyialape||źttás biztosít-
ja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak kĺizelében vźtlasńása alapjźn igénybe vehető, hosszú
távú személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségiigyi ellátásban ľészesiiljön, nemétől,
korától és betegsége természetétől fiiggetlenül.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a Budapest Főváros VIII. keriilet 46. szźtmuhtui gyermekorvosi korzet, valamint akiĺrzethez tar-
tozőköznevelési íntézmények egészségtigyi feladatainak ellĺĺtása éľdekében páIyázatot ír ki a hatá-
r o zat meLLékletében fo glalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptembeľ 17.

A diintés végľehajtásátvégző szentezeti egység: Humiínszolgáltatási Ügyosztály Humĺínkapcso-
lati Iľoda.

Budapest, 2015. szeptember 9.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimrán Edina
jegyző

nevében és meebíząsából: '^,, rÍ,.z lď/.Kk4b.s.?
Dľ. Mészár Erika /

a|jegyzó

2015 SltPl 0 g.

polgármester



pĺĺvĺzĺľr r.nr,HÍvÁs

Budapest Főváros VIII. Keľiilet Józsefvárosi onkormányzat pá|yázatot hirdet házi
gyermekorvosi praxis vállalkozási formában teľĹileti ellátási k<itelezettséggel tciľténő
betöltésére.

Az ellátandĺí feladatkiiľ: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺírosi Önkoľmźnyzat
Képviselő-testiiletének a haziorvosi köľzetekĺől szóló 25/2002. (VI.21.) számíl önkormlínyzati
rendelęte a|apján teľületi ellátási kötelezettséggel rendelkező Budapest Józsefuaros
kozígazgatźsi teľĹiletén mfüödő 46. szźlmű házi gyeľmekorvosi korzet egészségtigyi
feladatainak ellátasa, valamint a k<irzethez tartoző kĺiznevelési intézméĺyek egészségĹigyi
ellátásban valő részvétel az önkormźnyzatta| kótött egészségügyi feladat-ellátasi szerződésben
rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

A feladat ellátásának helye: 1084 Budapest, Auróra u.22-28.

Pályázatĺ feltételek:

- vállalkozási formában történő mfüĺjdtetés.
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyeľmekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- Magyar orvosi Kamarai tagság,
- az önálló oľvosi tevékenységről sző|ő 2000. évi II. törvényben) a7. e töľvény

végrehajtĺĺsźrő| sző|ő 313120|1. (X[. 23.) Koľm. rendeletben, valamint a hiŁiorvosi, a
hźľ,i gyermekorvosi és a fogoľvosi tevékenységľől szőIő 412000. (II. 25.) EüM
ľendeletben előíľt feltételek megléte.

Á pálvázat ľészeként benvúitandó iľatok. igazolások:

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolatą
- egészségugyi alkalmasságot igazoLő okmĺĺny másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi eľkölcsi bizonyítvény vagy az aĺ.nak megkéľéséről szóló

postai feladóvevény másolata,
- részletes szakmai oné|etrajz,
- vállalkozás meglétét igazo|ő dokumentumok másolata,
- Magyaľ orvosi Kamaľai tagsźryigazoIásźnak másolata,
- páIyaző hozzájuu|ő nyi|atkozata arra vonatkozőan, hogy a páIyźzati eljĺíľásban

résztvevő személyek apźiyźzati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- apáIyźzó aĺról szóló nyilatkozata,hogy apá|yźaat elbírálásanźů zźlrt Ĺilés taľtását kéri-e.

A pályázathoz kapcsolódó eevéb infoľmációk:

A pľaxisjog térítésmentesen, vá|Ia|kozőí jogviszony keretében történő ellátás esetén az
egészségügyi feladat-ellátási szerződés megk<ités útján szeľe zhető meg.

A feladat-ellźúźĺsi szerzodéshatározott 5 éves időtartamra szó|.

A pľaxishoz tartoző mfüödési és tizemeltetési ktiltségek az Önkoľmányzatot terhelik az
alábbiak szerint:

- az ingatlanľa vonatkozó vagyonvédelmi-, biaonsági ľendszer kĺiltsége,
- villamos-energiafogyasztásköltsége;
- gazlfrltés fogyasztás díja;
- víz- és csatornadíj;
- szemétszá||ításköltsége;



- lifthaszná|ati dij.
- aZ állagmegóvás érdekében a haszná|atra átadott helyiségen belül felmerĹilő

karbantaľtási, javítási munkák e|végzése. A helyiség burkolatainak, ajtóinak'
ablakainak és a helyiségberendezéseinek a kaľbantaľtásával, illetőleg azok pótlásával,
cseĘ ével kapcsolatos feladatok ellátása.

A pľaxishoz tartoző múködési és üzemeltetési kĺjltségek a Szo|gá|tatőt terhelik az a|ábbiak
szeľint:

- veszélyes hulladék szźilritásźnak kciltsége;
- sterilizáIő eszkłĺzműködtetési és ellenőľzési költsései:
- textíliak mosatási költsége;
- intemethaszná|atköltsége;
- takaľítási koltségek;
- a helyiség, illetve a feladatelléúáshoz sziikséges eszközök hasznźiatából eredő javítasi,

pótlasi kĺiltségek;
- telefonköltségek;
- ingóvagyontárgyak biztosítása és az ehhez kapcsolódó kĺiltségek;
- anyagköltségek (szakmai ffiYd5, ktitszer, győgyszer, vegyszer' ttĺ, fecskenďő, papír,

írőszer, nyomtatvány stb.) ;

- a Szolgáltató pľaxisiĺhoz tartoző egészségügyi szakszeméIyzet, illetve egyéb
foglalkoztatottak költségei.

- Szolgáltatő a karbantartási és egyéb feladatok e||átźsára az onkormányzat részéte
6.000-Ft/hó źÍa|źnydíjat köteles megÍizetni havonta.

A kor zethez tarto zo utcźk listáj a:

Bacsó Béla utca
Baľoss utca
Bérkocsis utca
Csokonai utca
Déri Miksa utca
Harminckettesek tere
Horváth Mihály tér
József k<irut
Józsefutca
Kiss József utca
II. János Pá|Pápatér
Kun utca
Lovassy Lász|ő utca
Lutheľ utca
Magdolna utca
Nagyfuvaľos utca
Német utca
Or utca
Rakóczi tér
Rákóczi út
Rigó utca
Salétľom utca
Szilágyi utca
Szíszltca
Tavaszmező utca
Tolnai Lajos utca
Vásĺĺr utca
Vay Ádám utca
Víg utca

3, 5, 7, 9, ll, 19, 2r-23, 25, 3l
s6-96
7-27,6-20,39-
végig
r-rr,2-6,l2-r8
5-6-7-8-9
10-18, rt-19
30-50
r-61,2-58
végig
I-17
t-7
r-7,2-6
lla,b,c
I-3,2-8
végig
2-14,5-13,15-45
végig
végig
4l-57la,b,57lc
végig
végig
végig
végig
végig
végig
végig
végig
19-43,18-36



A körzethe z tartozó kĺjznevelési intézmények:
Budapest VIII. Keľületi NémethLász|o Általános Iskola
Budapesti Fazekas Mihály Általanos Iskola és Gimnazium

A iogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerzőđés megkĺitését k<ivetően, az egészségiigyi tevékenység folytatásaľa
vonatkozó praxisengedé|y a|apjan az országos Egészségbiztosítlĺsi Pénnánal megkötcitt
fi nanszíroz ősi szerződéshotólybo lépését ktjvctőcn azonnal.

Illetménv és iuttatások:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból tĺiľténő ťlnanszírozásnak
részletes szabáIyairől szóló 43l|999. (III.3.) Kormrĺnyrendelet a|apjźn az oEP-el kötött
ťlĺanszír o zási szer ző dé s szeri nt.

A pályázatĺ eliárás. a pálvázat elbírálásának módia. ľendie:

A pá|yźzat eredményéről a Képviselő-testület dönt, melyrő| a pá|yazők legkésőbb az
elbírálástó 1 számitotĺ 8 napo n beltil írásban táj éko ztatźtst kapnak.

A pálvázat benvúitásának hatáľideie: 20|5. oktríbeľ 09.

A pálvázat elbírálásának hatáľĺdeie: 2015. október 30.

A pálvázat benvúitásának módia:

A pá|yazatot l példĺĺnyban elektronikusan vagy zźlrt borítékban, papír alapon kell benyujtani.
A pźúyazat elektľonikus benyújtása esetén az Íizenet tárgyában, személyes benyujtás esetén a
borítékon kéťük feltĹintetni: 46. szźműhazi gyermekorvosi korzet pá|yázata. Amennyiben a
pá|yázatpostai úton keľül benyújtlísľa, annak beérkezési határideje: 2015. október 09.

Pálvázat benvrĺ itásának helye:
papíľ alapon: Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal HumánszolgáItatási ĺJgyosztály titkaľsága
(1082 Budapest, Baross u.63-67.III. em. 301. iľoda, hétfió 8:l5-18:00, kedd, csütöľtök 8:15-
l6:00, szerda 8:15- 16:30, péntek 8:15-13:30),
elektronikusan: boj szak@j ozsefuaros.hu e-mail címre.

A' pá|yánati kÍíľással kapcsolatban további ĺnformáció kérhető: Pokoľnyi Viktória
Humiĺnszo|gá|tatási Ügyosná|y ugyintézőjétő| a +36l| 459-2588 telefonszámon vagy a
pokomyiv@j oztsefuaľos.hu elekhonikus levélcímen.


