
$wM&m, 6/z
Budapest Józsefváľosi On kormá nyzat

Képviselő.testtilet e számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 201 5. december 03. . sz. napirend

Táľgy : Javaslat házioľvosi p á'Jy ánat elbíľálás ára

A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľgya|ni, ahatározat elfogadäsźů:roz egyszeríĺ szavazatíobbség
sztikséges

EĺoxÉsziľő SZERvEZETI pcysÉc: Huľ,ĺłNszolcÁlr,ą,ľ,ą,sI Ucyoszľely HuIrĺÁNKAPCsoLATI-Đ^IRODA JĄ-(
KÉszÍľpľľp: PoroRNyI VlrľónI.q,
PÉNzÜcylFEDEZETETlcÉNyBl,/MMlGIiNYtI., lcl'zoLe's. ąJ"---{ f,r-_--!

JoclxoNľnoĺĺ: W.

BerpRrpszrÉsnp ALKALMAS :

Dn,Ne,pe,- RluÁN Ennĺ,ł,
lpcvzÓ

rn,nrós ľÁvoLLÉľÉsBN
t ,/ ĺ,

/- ĺ
on. MÉszÁn Epur,ł

ĺĺlpcyzo

Város gazdálkodási és Pénzüryi Bizottsá g v éIemény ezi

Emberĺ Erőforrás Buottságvéleményezi X
Hatźr ozati j av as|at a bizotĺság számár a:

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés megfárgya-
|ását.

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés tatalmának ľészletes ismeľtetése
A területi e||átási kĺjtelezettséggel rendelkező 46. szźtműhźzi gyermekorvosi körzet, valamint a
korzetheztartoző köznevelési intézmények egészségiigyi feladatai ellátása éľdekében a Képviselő-
testĹilet 2015. évben két alkalommal íľt ki pźůyázatot. A Képviselő-testület 22612015. (X.22.) szá-
mthatźrozata a|apjźnk'lírt páIyazatra a benyújtásľa rendelkezésre álló hataridőig, 2015. november
23 -ig nem étkezętĹ pá|y ázat.

A Képviselő-testület 14812015. (VI.04.) sz. hatátozatátban úgy döntött, hogy a 46. számt házi
gyeľmekoľvosi ktirzet egészségĹigyi feladataitz}Is.június 05. napjátől a Józsefuaľosi Egészség-
ügyi Szolgá|at|átja eI; ugyarlezenhatźrozatban a Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat |étszámát2
álláshellyel (l fő oľvos, 1 fő asszisztens) megemelte 2015. június 05. napjától.
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A gyermekorvosi korzet ellátása jelenleg a Józsefvttrosi Egészségügyi Szolgálat itjánbiztosított,
így a Képviselő-testiiletÉszéro| nem indokolt újabb döntés apá|yázatkiírására vonatkozóan.

il. A beterjesztés Índoka
A pá|yázat elbírálásának határidej e 2015. december |7 . napja, ezéľt szĹikséges, hogy a Képviselo-
testĹilet a döntését 20|5. december 03. napi ülésén meghozza.

ilI. A diintés célja' pénzĺiryi hatása
A döntés célja a 46. szćlmű teľĺileti ellátási kötelezettséggel ľende|kező kijrzet ellátásának biztosĹ
tása. A páiyázat eredménytelennek nyilvanításapéľu;lj;gyi fedezetet nem igényel, a feladat el|átá-

sźlhoz szükséges ťedezet l48l2lJl5. (Vl.04.) számli képviselő-testiileti döntés a|apjźnbiztosított.

ľ. Jogszabályiktirnyezet
Magyarországhelyi önkoľmanyzatairől szőIő 2011' évi CLXXXIX. ttirvény 23. $ (5) bekezdés 9.
pontjában foglaltak szerint a keľületi ĺlnkoľmanyzatfeladata különösen az egészsé,gugyi a|ape||á-

tÍn, az egészséges életmód segítését cé|ző szolgáltatások.

Az egészségügyi alapellátásnő| szőIő 20|5. évi CXXIII. törvény a|apjtn a települési önkormany-
zat az egészségtigyi alapellátás körében gondoskodik ahtzi gyermekorvosi ellátásľól. A hivatko-
zotĺjogszabá|y 1. $ (1) bekezdése szeľint az egészségügyi alapellátas biztosítja, hogy a beteg a
lakóhelyén, illetve annak ktizelében vá|asztása a|apján igénybe vehető, hosszú távú személyes
kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségtigyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsé-
ge teľmészetétől ftiggetlenül.

Kéremazalábbihatérozatí javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dont, hogy

Budapest Fővaľos VIII. kertilet 46. szźtműhźlzi gyermekorvosi körzet, valamint akörzetheztartoző
köznevelési intézmények egészségtigyi feladatainak el|átásérakiiÍt pá|yźtzatot eredménytelennek
nyí|vźnítja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2015. december 03.

A diintés végľehajtásátvégző szervęzetierység: HumánszolgáltatásiÜgyosztály Humánkapcso-
lati Iroda, Józsefuarosi Egészségiigyi Szolgálat.

Budapest, 2015. november 24.
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