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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:2016. november 10. ..sz. napiľend

Tárgy: Javaslat házioľvosĺ feladatok ellátásának jiivőbenĺ biztosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatarozat e|fogadásához minősített szavazattobb-
ség sziikséges.
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Városgazdátkodási és Pénzügyĺ Bizottság vélemänyezi X
Emberi Eľőfoľrás Bĺzottság véleményezi X
Hatźn ozatí j av as|at a bizottság számát a:

A Városgazđálkodási és Pénzüryi Bizottság / Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óterjesztés megtárgy a|źsźt'

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése
A Budapest Fővĺáĺos VIII. kerülęt Jőzsefvárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testĺiletének ahźzi-
orvosi körzetekről szóló 2512002 (VI.21.) ľenđelete hatérozza meg a hazioľvosi k<jrzeteket. A
hĺíziorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátás, mint egészségügyi a|apelltúás kĺitelező ĺjn-
kormányzati feladatként területi ellátási ktltelezettséggel keľtilt meghatározásźra a hatályos
jogszabá|yok alapjan. Józsefuaľosban a fęladat-ellátás valamennyi orvosi kĺjrzet esetében az
egészségügyi a|ape||átást vállalkozó orvossal kötött feladat-ellátási szerzódés alapjĺán biztosí-
tott.

Dr. Richter Istvánné Dľ. Révész orsolya felnőtt háziorvos, mint a DIPOL-MED EgészségĹigyi
Szolgáltató Betéti képviselője, a Budapest Józsefuaros kozígazgatási teľületén terĹileti ellátási
kötelezettséggel műköđő 1I. számu orvosi körzet háziorvosa kezdeményezte a Budapest Jó-
zsefuaľosi onkormányzattal20II. december 22. napjźn kötÓtt hatáĺozott idejű egészségĹigyi
ellátási szerződés közcis megegyezéssel történő megsztintetését 2016, június 30. napjáva|, a

megsziintetéshez Képviselő-testiilet 116120|6. (V.05.). sz. hatźrozatáva|hozzájźnllt" valamint
döntött aľról, hogy akotzet feladat el|átásźlt2016.július 01. napjától a Józsefraľosi Szent

Kozma EgészségĹigyi Központ (a továbbiakban: JEK) iltjánbińosítja, a JEK engedéIyezett
Iétszźlmźt2fővel(l fő oľvos 1 fő asszisztens) 2016. decembeľ 31-ig megeT-ęĘę'.i'',.-*= j !
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A korábbi házioľvos 2016. december 3l-ig éľtékesítheti a praxisjogot, amennyiben erľe ezen
időpontig nem kertil sor' a feladatellátást a JEK útjan továbbra is biztosítani sziikséges.

A 18. sz. (felnőtt haziorvosi) orvosi körzetet - helyileg a Hungaľia krt. 18. száma|atti rende-
lőben - ellátó ésaz55. sz. (hazi gyeľmekorvosi) orvosi ktjrzetet - helyileg a Szigony u.Zla.
szám a|atti ľendelőben _ ellátó háziorvosok ajelenleg hatályos szerződéseikben foglaltaknak
megfelelően hatĺíľidőben benyújtották felmondásukat, egyúttal je\ezték, hogy a 2016. decem-
ber 31 . napáva| megszúnésre keľĹilő egészségiigyi feladat-ellátási szeľződésfüet _ személyes
okok miatt - nem kívanjak meghosszabbítani. Mindkét köľzet esętébęn a jogsr,ahá|y |ehetŕĺsé-
get biztosít a jelenlegi háziorvosoknak aľľa, hogy a szerződés megszúnését követő 6 hónapban
a praxisjogot, mint szemé|yhez kötött vagyoni értékű jogot elidegenítsék, mely jelen esetek-
ben2017.június 30. napjáig lehetséges. A pľaxisjog elidegenítéséľe jogszabáIy szerintbino-
sított idő a|aÍĹa ktjrzet feladat-ellátása teľületi ellátási kĺitelezettség alapjan biztosítanďő, ez
idő alatt a körzetet az onkormźnyzat fel nem osŻthatja, más egészségügyi szo|gáItatőva| (vźi-
lalkozó hazioľvos) szerzőđést nem köthet. Fentiek alapjźn a haľom kiftzetheztartoző betegek
ellátásátz}I7,január 01. napjátóljúnius 30-ig a JEK útján javasolt biaosítani, melyhez szĹik-
séges aJEK engedé|yezeÍt|étszálĺnának 6 fővel (3 fő orvos és 3 fo asszisztens) toľténő meg-
emelése'

II. A beteľjesztés ĺndoka
A 11.; l8.; 55' sztlmű orvosi kĺjrzętek feladat--ellátásnak biztosítása, valamint azoEP á|ta|
töľténő ťĺnanszirozása éľdekében szükséges, hogy dcjntését a Képviselő-testtilet a novemberi
ülésén meghozza.

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés cé|jaa l1.; 18.;55. számúterületi ellátási kötelezettséggelrendelkező oľvosi körze-
tek feladat-ellátásanak biztosítása.

A JEK engedélyezett létszámamk 6 fővel tĺiľténő megemelése 2017,
költséget jelent. Az a|ábbi táblazatbarl bemutatásra kerül a bérjellegtĺ

évre 10.864.872,- Ft
költségek 2017. évre

vonatkozó összege, illetve a dologi kiadások.o a

Költségtípus Havi összege (FĐ 2017 .01. hő-20I7 . 06. hó
(6 hónap) összesen (Ft)

Bérjellegíi

Garantált illetmény + jaľu-
1ékok 16s0000 9900000

Cafetéria 1203t2 721872

Bérjellegű+ jráľulékok ösz-
szesen 1770312 t0621872

Dolori 40500 243000

Dolosi összesen 40500 243000

Mindösszesen 1810812 10864872

A feladatellátás ktilön cinkoľmányzati fędęzetet nem igényel, mivel a kiadás oEP ťrnanszíľo-
zástfi1an biztosított. A létszĺámbővítés taľtós mfüödési kötelezettséget jelent.
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Iv. Jogszabályikiiľnyezet
A Képviselő-testÍilet hatásköľe Magyarország helyi önkoľmányzatairőI szőIő 2011. évi
CDooilX. töľvény 13. $ (1) bekezdés 4. pontjában foglaltakon alapul, mely szeľint a helyi
közügyek, valamint a helyben bizosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormány-
zati fe|adatok kiilönösęn az egészségĹigyi a|ape|Iátás, az egészséges életmóđ segítését cé\zó
szolgáltatások.

Az egészsé.gugyi alapellátásľól szóló f0|5. évi C)oilII. töľvény 1. $ (1) bekezdése a|apján az
egészségügyi alapellátás biztĺ.lsítja, hogy a bctcg a laktilrelyérr, illetvc arľlak ktjzeléberl vźiasz-
tása a\apjtn igénybe vehető, hosszú tźlvu, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egés-
zségĹigyi ellátásban részestiljĺin, nemétől, korától és betegsége természetétől fiiggetlenül. Az
5. $ (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormanyzat az egészségĹigyi alape||átás k<i-

rében gondoskodikaháziorvosi, hazi gyermekoľvosi ellátásľól. A 8. $ (1) bekezdése szerint a
hazioľvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyĘt az egészségi áIlapot megorzése, a
betegségek megelőzése, koľai felismerése és győgyítźtsa, valamint az egészségfejlesztés cé|já-

ból.

Az tinálló orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II. törvény 1. $ (2) bekezdésének a) pontja
szerint önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kĺjtelezettség körében az egészsé.gugyi
alapellátásról szóló tcirvény szerint aháziowos, ahází gyermekorvos, a fogorvos általnyrijtott
egészségiigyi ellátás. Az |. $ (2) bekezdés c) pontja szęľint a praxisjog: az egészségügyi ál-
Iarligazgatási szerv á|ta| az a) pont szerinti orvos tészére adott önálló orvosi tevékenység
nyujtásátajogosító engedélyben foglalt jog, amely alapjarl ĺinálló orvosi tevékenység teľĹileti
ellátási kĺjtelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. A 2. $ (3) bekezdése alapján a
pľaxisjog olyan, szemé|yhez kapcsolóđó vagyoni értékű jog, amely jogszabá|ybanmeghatáľo-
zott feltételęk fennállása esetén elidegeníthető és folytatható , a (7) bekezdés alapján, ha a pta-
xisjog elidegenítéséľę a (6) bekezdés alapjrĺn jogosult személy e jogával az otímegjelölt határ-
időn belül nem él, a praxisjog megszúnik.

Az öna||ő orvosi tevékenységrő| szőIő 2000. évi II. tĺirvény végrehajtásźrő| szóIő 3I3|20II,
(XII.23.) Korm. rendelet 5. $ (2) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben a praxisjog jo-
gosultja másik kĺirzetľe vonatkozó praxisjogot szereą az tĺj praxisjogĺa vonatkozóan kiadható
praxisengedély, feltéve, hogy a koľábbi praxisjoggal érintett köľzetbęn a pľaxisjog jogosultja a
helyettesítésről gondoskodik. Ha az új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásźttőI száłnitott
6 hónapig a korábbi praxisjog nem kerĹilt elidegenítésre, a korábbi praxisjogľa vonatkoző pta-
xisengedélyt vissza kell vonni. Ugyanezen jogszabáIy 13/A. $-ában foglaltak aLapjtn a praxis-
jog elidegenítésére a feladat-ellátási szerzóđés megszĹinését követő 6 hónap alatívan lehető-
ség.

Kéremaza|ábbíhatározati javaslatelfogadását.

H:atź.ľozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefuaľos közigazgatási területén mfüĺjdő l8. szĺámú orvosi körzet egészség-
ügyi feladatait20|7. januáľ 01. napjától a Józsefuárosi Szent Kozma EgészségĹigyi Köz-
pont látja el, amennyiben a praxisjog az arua jogosult által 2016. decembeľ 3 1. napjáig nem
keľül elidegenítésre.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hataridő: 2016. november 10.

Í/

,,ź, ,/
Ę./ ń/

V



2. a Budapest Józsefuaľos közigazgatási teriiletén mfü<jdő 55. szźľľrű hźai gyermekorvosi
kĺiľzet egészségĹigyi feladatait 2017.januaľ 01. napjától a Józsefuarosi Szent Kozma Egés-
zségiigyi Kcizpont lźńja eI, amennyiben a praxisj og az a:ľa jogosu|t áItaI 2016. december
3I. napjźignem kerül elidegenítésre.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. november 1 0.

3. a Budapęst Józsefuźrroskozigazgatási tertiletén mfüödő 11. számú oľvosi kotzęt egészség-
ügyi feladatait továbbra is a Jőzsefvźrosi Szent Kozma Egészségiigyi Kĺizpont létja eI,

amennyiben a pľaxisjo g az arrajogosult áIta| 20|6. december 31. napjáig nem keľiil elide-
genítésľe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. novembeľ 10.

4, a) a Józsefuarosi Szent Kozĺĺla EgészségĹigyi Központ engedélyezett álláshelyeit 2017.
január 01. napjátóIhattrrozott időre 20t7. június 30. napjáig 6 fővel megemeli, így a k<ilt-

ségvetési szerv engeďé|yezettLétszttmaZ92 főről- 298 főre vá|tozik (szakmai á||áshe|y:223
technikai/kisegítő álláshely 75), melynek fedezetét oEP ťrnanszirozásbő| biztosítja.

b) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 20|7. évi költségvetési rendelet tervezésekor a hatfuo-
zatban fo gl altakat ve gye fi gyel embe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a) pont esetében: 20t6. novembeľ 10., b) pont esetében a2017. évi költségvetés-
ről szóló önkoľmiínvzati rendelet tervezése.

5. felkéri a Józsefvátosi Szent Kozma Egészségügyi Központ fóigazgatőjtú' az oEP finanszí-
tozási szerződés megkötésére, valamint a működési engedélyezési eljaľás lefolytatásara.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 2016. novembeľ 30.

6. felhatalmazza a polgáľmestert a feladat ellátás további biztosításahoz szĹikséges đoku-
mentumok alźútására.

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő: 2016. novembeľ 30.

A diintés végrehajtá sát v égző szerv ezeti egység: Humánszolga|tatási Ügyosná|y Humán-
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Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából :
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