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Előterjesztő: Dt. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2015. oktőber 22. ' sz. napiľend

T árgy : Javaslat házio lvo si p á|y ázat elbíľálás ára

A napiľendet nyílt iilésen kell tárgya|ni, ahatfuozat elfogadásához egyszeľű szavazattobbség
sztikséges
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Váľos gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts á g v éIemény ezi

Emberi Eľőforľás Bizottság vé|eményezi X
Határ ozati iav aslat a bizottsáe szźrÍnźLr a:

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés megtárgya-
|ását.

Tisztelt Képviselő.testü|et!

L Tényállás és a diintés tata|mának részletes ismeľtetése
A Képviselő-testiilet 2I3l20I5. (x.l7.) szźmuhatátozatában a teriileti ellátási kötelezettséggel
rendelkező 46. szźmu oľvosi kotzet, valamint akotzetheztartoző köznevelésiintézmények egés-
zségugyi feladatai e||átása éľđekében páIyázatot írt ki. A páLyázati kiírásban meghatátozott be-
nýjtási határidőig (2015. október 09.) pa|yazat nem étkezett.

A pá|yázati kiírás eredménýelensége miatt javasolt újabb pá|yázat kiíľása' A 46. szźĺĺĺń orvosi
korzetházi gyermekorvosi feladatainak ellátása esetében is, mint a keľĹiletben valamennyi oľvosi
körzet esetében az önkormtnyzat az egészségtigyi a|apeIlźtést vá||alkoző oľvossal kötött feladat-
ellátási szerzođés a|apjarlkívánjabiztosítani. át liĺi,l:äT"ü
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A Képviselő-testiilet 4|120|4. (I[.05.) szźtmÍĺ határozatétban a területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező 46. szźmí orvosi körzetben győgyítő megeloző egészségügyí a|ape||átást ĺyfitő hźni
gyeľmekoľvosi feladatokat ellátó Dľ. Vígh Elek Csecsemő-gyermekHźĺziowosi Korlátolt felelős-
ségri Egyéni Céggel az egészség1lgyi felađat-ellátási szerződést felmondta 2014. marcius 07 . nap-
jźtva|. A feladat-ellátási szerzodés megsziintetését kĺivetőęn Dr. Vígh Elek 20|4.június 03. napjan
elhunyt. A pľaxisjog elidegenítésére, mint szeméIyhez kötött vagyoni érték az örökösöknek az
e|haláIozástő| számitott 1 év állt rendelkezésre (2015.június 02-íg)' mely határidő jogvesztó, eď.

követően a pľaxisjog megszúnik, ahatźľiđót kĺjvetően a feladatellátásról az onkormányzatnakke||
gondoskodnia. Fentiekben hivatkozott és a I80l20I4' NIILL7.> számű képviselő-testiileti dontés.
ben nreglratáľozottak szeľint a szerzodés felmondását kövctőcn ćs jclcnlcg is a 46. szőÍrľu tcľtilcti
ellátási kötelezettséggel rendelkező oľvosi kĺjrzet egészségügyi feladatait a Józsefuaľosi Egészség-
ügyi Szolg á|at lźńja el helyettesítéssel.

II. A beteľjesztés indbka
A hazioľvosi pźiyazat kiíľása szerint a páIytnat elbirá|asának határidej ę 2015. október 30. napja,

illetve a 46. szźlmu területi ellátási kötelezettséggel mfüödő házi gyermekorvosi kcjrzet fe|ađat-
elltĺtása érdekében iĄ pá|yázat keľül kiírásta, ezért sdikséges, hogy a Képviselő-testület a döntését
20l 5 . október 22. napí ülésén meghozza.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja a 46. szźmu területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosi korzet feladat-
ellátásanak biztosítása, ilj pá|yazat kiírása, aziĄ páIyazati kiíľása a korábbi pźtlyźnati kiírás tartalmi
elemeivel. Eredményes páIyźzat esetében - figyelemmel a Képviselő-testtilet 1481201'5. (VI.04.)
sz. hatźrozatźľa - a Jőzsefvátosi EgészségĹigyi Szolgálat engedé|yezett álláshelyeí számźnak felül-
vizsgáIata indokolt.

A 46. szźtmű orvosi korzet egészségügyi feladatainak biztosítástra vonatkozó páIyázat kiírás
pénzügyi fedezetęt nem igényel.

Iv. Jogszabályiktiľnyezet
Magyaľország he|yi ĺinkoľmányzataírő| szőIő 2011. évi CLXXxx. törvény (a továbbiakban
Motv) 23. s (5) bekezdés 9. pontjában foglaltak szerint a kertileti önkormanyzat feladata kü-
lönösen azegészségügyi alapellátás,az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások.

Az egészségugyi alape|Iátásától szóló 2015. évi C)oilI. töľvény $ (1) bekezdés a) pontja a|apján
a teleptilési önkormanyzat az egészségügyi alape||átás köľében gondoskodik ahazi gyeľmekorvosi
ellátásról. A hivatkozottjogszabá|y I. $ (1) bekezdése szerint azegészségügyi alapellátás biztosít-. ja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében váLasńása a|apjnĺ igénybe vehető, hosszú
tźtvu személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljĺin, nemétől,
koľától és betegsége természetétől fliggetlenül.

Kéremaza|ábbíhatźttozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-tęstület úgy dĺint, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület 46. számiĺházioľvosi gyeľmekkcitzet,va|amint a kĺjľzetheztartoző
kcjznevelési intézmények egészségugyi feladatainak e|Iátásźtrak'tlrt pá|yazatot eredménýelennek
nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatáĺiďo : 20l 5 . oktőber 22'



2. a Budapest Főváros VIII. kerülęt 46. szźmí házi gyetmekorvosi körzet, valamint a korzethez
tntoző köznevelési iĺtézmények egészségügyi feladatainak eL|átása érdekében pá|yázatot íľ ki a
határ o zat mel l ékl etéb en fo slalt taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2015. o|<tőbęr 22.

A dii ntés vé gľehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g :

lati lroda.

Budapest, 2015. október 9.
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Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuĺírosi onkormányzat páIytzatot hirdet házi
gyermekorvosi praxis vállalkozási formában terĺileti ellátási kötelezettséggel tciľténő
bet<jltésére.

Az ellátandó feladatkłir: Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaĺosi onkormányzat
Képviselő-testĹiletének aháziorvosi köľzetekĺől szóló 2512002. (VI.21.) szám,Ű onkoľmányzati
rendelete alap1an tenileti ellátási kĺltelezettséggel rendelkező Budapest Józsefuáľos
kozigazgatási területén működő 4b. szämű házi gyermekorvosi köľzet egészségügyi
feladatainak eIlátása, valamint a korzęthez tartozó kĺjznevelési intézmények egészségugyi
ellátásban valő részvéte| az önkoľmányzattalkötött egészségügyi feladat-ellĺĺtási szętzódésben
rogzített feltételek szerint. A központi rigyeleti ellátás megoldott.

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

PáIyázati feltételek:

- vállalkozási foľmźlbaĺi'rlrténo műkĺjdtetés.
- btintetlen előélet,
. cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyeľmekgyőgyźszati szakorvosi képesítés,
- Magyar orvosi Kamaľai tagság,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. töľvényben, az e törvény

végrehajtásźrő| sző|ő 3I3l20I1. (XII. 23.) Koľm. ľendeletben, valamint a háziorvosi, a
házi gyermekoľvosi és a fogorvosi tevékenységről sző|ő 412000. (II. 25.) EtiM
rendeletben előíľt feltételek megléte.

A pálvázat ľészeként benyúitandó iratok. igazolások:

- iskolai végzettséget, szakírźnyűképzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségtigyi alkalmasságot igazolő okmany másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bízonyítvźny vagy az annak megkéľéséľől szóló

postai fęladóvevény másolata,
- részletes szakmai oné|etrajz,
- vállalkozás meg|étét igazo|ő dokumentumok másolata,
- Magyar orvosi Kamaľai tagságígazo|ásának másolata,
- páIyáző hozzájźm|ő nyi|atkozata afia vonatkozóan, hogy a pá|yźnati eljĺíľásban

résztvevő személyek apályázatí anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- apźiyáző aľľő| szóló nyilatkozata,hogy apźlyázat elbittiásánźi zárt tilés taľtását kéri-e.

A pályázathoz kapcsolódĺí egvéb infoľmációk:

A pľaxisjog térítésmentesen, vá|Ialkozői jogviszony keretében tĺjľténő ellátás esetéĺ az
egészségtigyi feladat-ellátási szerzőđés megkötés útj án szerezhető meg.

A feladat-ellátási szeruóđéshatározott 5 éves időtartamra szól.

A pľaxishoz tartoző működési és üzemeltetési költségek az onkormányzatot terhellk az
a|ábbiak szerint:

- aZ ingatlarľa vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer költsége,
- villamos-energiafogyasńásktiltsége;
- gázlfütés fogyasztás díja;
- víz- és csatomadíj;
- szemétszáIlíttsköltsége;



- lifthasznáIati ďíj.
- az állagmegóvás érdekében a haszná|atra átadott helyiségen beltĺl felmerĹilő

kaľbantaľtási, javítási munkák elvégzése. A helyiség burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és a helyiség berendezéseinek akarbantartásáva|, illetőleg azokpőt|ásáva|,
cseréj ével kapcsolatos feladatok ellátása.

A praxishoz tartoző mfüödési és iizemeltetési költségek a Szo|gá|tatőt teľhelik az alábbíak
szerint:

- veszélyes hulladék száIlításźnakköltsége;
- sterilizźiő eszköz mfüödtetési és ellenőrzési költségei;
- textíliak mosatási költsége;
- intęmethaszĺáIatköltsége;
- takaľításiköltségek;
- ahelyiség, illetve a fęladatellátéshoz sztikséges eszközök hasznéůatából erędő javitási,

pótlási kĺiltségek;
- telefonköltségek;
- ingóvagyontárgyak biztosítása és az ebhez kapcsolódó költségek;
- anyagköltségek (szakmai aÍyag) kcitszer, győgyszer, vegyszer) ttĺ, fecskendő, papír,

ír ő szer, nyomtatvány stb. ) ;

- a Szolgáltató praxisához tartoző egészségügyi szakszeméLyzet, illetve egyéb
fo gla|ko ńatottak ko Itsé gei.

- Szolgáltatő a karbaľrĺtafiźtsi és egyéb feladatok eLIátásźra az Önkoľmányzat tészére
6. 0 0 O.Ft/hó áta|any díj at kötel e s me gÍizetni havonta.

A kör zęthez tarto ző utcák listái a:

Bacsó Béla utca
Baľoss utca
Béľkocsis utca
Csokonai utca
Déri Miksa utca
Haľminckettesek tere
Horváth Mihály tér
József körut
Józsefutca
Kiss József utca
II. Jrános P tll' P ttpa tér
Kun utca
Lovassy Lászlőutca
Lutheľ utca
Magdolna utca
Nagyfuvaros utca
Német utca
Or utca
Rĺíkóczi téľ
Rakóczi út
Rigó utca
Salétrom utca
Szilágyi utca
Szíszutca
Tavaszmező utca
Tolnai Lajos utca
Vásar utca
Vay Adám utca
Vís utca

3, 5,',|, 9, rl, 19, 2l-23, 25, 37

56-96
7-27,6-20,39-
végig
l-rr,2-6,12-18
5-6-7-8-9
10-18,11-19
30-50
l-6r,2-58
végig
t-17
1-7
1-7,2-6
lla,b,c
1-3,2-8
végig
2-r4,5-r3,15-45
végig
végig
41-57|a,b,57lc
végig
végig
végig
végig
végig
végig
végig
végig
19-43,18-36



A körzethe z tartoző kĺjznevelési intézmények:
Budapest VIII. Kerületi Németh Lász|ő Altalános Iskola
Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

A iogviszonv kezdete:

A feladat-ellátási szerzođés megkötését követően, az egészségugyi tevékenység folytatásaľa
vonatkozó praxisengedé|y a|apján az Országos Egészségbiztosítási Pérutárra| megk<it<itt
ťĺnanszítozásíszerzoďéshatálybalépésétkc jvetőenazonna|'

Illetménv és iuttatások:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból töľténő ťlnanszírozásnak
részletes szabáLyakől szóló 43lI999. (III.3.) Kormányrendelęt a|apján az oEP-el kötött
ťĺnanszír o zásí szeruó dés szerint.

A pálvázati eliáľás. a pályázat elbíľálásának módia. rendie:

A pá|yázat eredményérőI a Képviselő-testĹilet dönt, melyrő| a pá|yźzők legkésőbb az
elbírálástól szźlmított 8 napon belül írásban tájékońatást kapnak.

A pálvázat benvúitásának hatáľideie: 20|'5. novembeľ 23.

A pálvázat elbíľálásának hatáľĺdeie: 2015. december |7.

A pálvázat benvúitásának módia:

Apźiyźnatot 1 példanyban elektronikusan vagy zźtrt borítékban papír a|apon kell benýjtani.
A páIyázat elektronikus benffitása esetén az ijzenęt tárgyźtban, személyes benyújtás esetén a
borítékon kéťük feltĹintetni: 46. szźtmíhazi gyermekorvosi korzetpáIyźaata.

Pályázat benyúi tásának helve :

papír alapon: Józsefuĺíľosi Polgármesteri Hivatal Humĺínszolgá|tatásí Ügyosztály titkársága
(1082 Budapest, Baross u.63-67.III. em. 301. iľoda, hétfő 8:15-18:00, kedd, csütcjrtök 8:15-
16:00, szeľda 8:15- 16:30' péntek 8:15-13:30),
elektronikusan : boj szak@j ozsefu aľo s.hu e-mail címľe.

A pá|yánati kiíľással kapcsolatban továbbĺ infoľmáció kérhető: Pokornyi Viktória
Humánszolgáltatási Ügyosztály ngyintézőjétő| a +3611 459-2588 telefonsziímon vagy a
pokornyiv@i ozsefuaros.hu elektronikus levélcímen.




