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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 
Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 
Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti az egészségügyi 
és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a mindenki számára elérhető magas színvonalú, 
kulturált körülmények közötti beteg-ellátás biztosítását. A kerületi önkormányzat feladata 
különösen az egészségügyi alapellátás, ennek keretében a háziorvosi ellátásról való gondos-
kodás. Józsefvárosban a háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátás, mint kötelező ön-
kormányzati feladat 45 háziorvosi és 10 házi gyermekorvosi körzetben biztosított, a háziorvo-
si körzetekről szóló 25/2002. ( VI.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
alapján. 

1. Dr. Ormai Gyula, mint az Ormai és Társa Háziorvosi Betéti Társaság képviselője, a Buda-
pest Józsefváros közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 20. számú 
orvosi körzet háziorvosa bejelentette, hogy egészségügyi okok miatt a 2016. november 28. 
napján kelt egészségügyi feladat-ellátási szerződését rendes felmondással 2017. december 31. 
napjával fe lmondja . 
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A feladat ellátásának zavartalan biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a 20. számú orvosi 
körzet egészségügyi feladatait 2018. január 01. napjától a Józsefvárosi Szent Kozma Egés-
zségügyi Központ (a továbbiakban: JEK) lássa el, melyhez szükséges a JEK engedélyezett 
létszámának 2 fővel történő (1 fö orvos és 1 fő asszisztens) emelése. 

A hatályos jogszabályok alapján a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap (je-
len esetben 2018. június 30.) időtartam áll a praxisjog jogosult jának (Dr. Ormai Gyulának) 
rendelkezésére a praxisjog elidegenítésére. A praxisjog elidegenítése esetén a Képviselő-
testület döntése szükséges a praxisjogot megszerezni kívánó orvos feladat ellátásáról, ameny-
nyiben az elidegenítés a fent leírt határidőn belül nem történik meg, a feladatot a JEK látja el 
a továbbiakban is. 

2. A Rendeletben 55. számú orvosi körzetként meghatározott területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező házi gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátásának feladatait a Dr. Feil Judit 
Gyennekorvosi Betéti Társaság képviseletében Dr. Feil Judit házi gyermekorvos látta el, a 
határozott idejű feladat ellátási szerződés 2016. december 31. napjával megszűnt, a praxisjog 
jogosult jaként Dr. Feil Juditnak 2017. június 30. napjáig volt lehetősége az elidegenítésre, 
mely határidőn belül nem történt meg. A praxisjog elidegenítésére jogszabály szerint biztosí-
tott idö alatt a körzet feladat-ellátása területi ellátási kötelezettség alapján biztosítandó, ez idő 
alatt a körzetet az Önkormányzat fel nem oszthatja, más egészségügyi szolgáltatóval (vállal-
kozó háziorvos) szerződést nem köthet. A betegellátás folyamatos és zavartalan biztosítása 
érdekében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ útján történt és történik jelen-
leg is a körzethez tartozó gyennekek ellátása. 
Fentiekre tekintettel javasolt az 55. számú házi gyennekorvosi körzet vállalkozási fonnában 
történő betöltése érdekében pályázat kiírása. 

II. A beterjesztés indoka 
A 20. számú orvosi körzet feladat-ellátásának biztosítása, valamint a Nemzeti Egészségbizto-
sítási Alapkezelő által történő finanszírozása érdekében, illetve az 55. számú területi ellátási 
kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi körzet feladat ellátása érdekében történő házior-
vosi pályázat kiírásához szükséges, hogy döntését a Képviselő-testület az október 19-i ülésén 
meghozza. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja a 20. számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosi körzetek fela-
dat-ellátásának biztosítása a JEK-en keresztül, amennyiben a praxisjog elidegenítése nem tör-
ténik meg 2017. december 31. napjáig, valamint az 55. sz. házi gyennekorvosi körzetre vo-
natkozó pályázat kiírása. 

A JEK engedélyezett létszámának 2 fővel történő megemelése 613.500,- Ft/hó (bér + járulék) 
és 40.500,- Ft/hó (dologi) összesen 653.500,- Ft/hó összegű fedezetet igényel, mely N E A K 
finanszírozás útján biztosított. A körzet feladat-ellátásának biztosítása külön pénzügyi fedeze-
tet nem igényel. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK által történő fi-
nanszírozás alapján látja el a feladatot. Az intézmény vezetője az Önkonnányzat költségveté-
séről szóló 36/2016. (XII. 21.) önkonnányzati rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a tényleges 
NEAK finanszírozási bevétellel saját hatáskörében módosíthatja a bevételi és kiadási elői-
rányzatokat. 

Az 55. sz. házi gyennekorvosi körzet pályázati kiírása fedezetet nem igényel. 
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IV. Jogszabályi környezet 
A Képviselő-testület hatásköre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a kerületi 
önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segíté-
sét célzó szolgáltatások. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az 
egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében válasz-
tása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egés-
zségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül. A z 
5. § (1) bekezdés a) pont ja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás kö-
rében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról. A 8. § (1) bekezdése szerint a 
háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, valamint az egészségfejlesztés céljá-
b ó l / 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdésének a) pontja 
szerint önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi 
alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos által nyújtott 
egészségügyi ellátás. Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint a praxisjog: az egészségügyi ál-
lamigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység 
nyújtására jogosí tó engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi 
ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. A 2. § (3) bekezdése alapján a 
praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatáro-
zott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható, a (7) bekezdés alapján, ha a pra-
xisjog elidegenítésére a (6) bekezdés alapján jogosult személy e jogával az ott megjelölt határ-
időn belül nem él, a praxisjog megszűnik. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII.23.) Komi. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben a praxisjog jo-
gosultja másik körzetre vonatkozó praxisjogot szerez, az ú j praxisjogra vonatkozóan kiadható 
praxisengedély, feltéve, hogy a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a praxisjog jogosul t ja a 
helyettesítésről gondoskodik. Ha az új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásától számított 
6 hónapig a korábbi praxisjog nem került elidegenítésre, a korábbi praxisjogra vonatkozó pra-
xisengedélyt vissza kell vonni. Ugyanezen jogszabály 13/A. §-ában foglaltak alapján a praxis-
jog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehető-
ség. 

A fentiek alapján kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Budapest Józsefváros közigazgatási területén működő 20. számú orvosi körzet egészség-
ügyi feladatait 2018. január 01. napjától a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Köz-
pont látja el, amennyiben a praxisjog az arra jogosult által 2017. december 31. napjáig nem 
kerül elidegenítésre. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 19 
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2. a Budapest Józsefváros közigazgatási területén működö 20. számú orvosi körzet egészség-
ügyi feladat-ellátására tekintettel a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ en-
gedélyezett álláshelyét 2018. január 01. napjától határozatlan időre 2 fővel megemeli , így a 
költségvetési szerv engedélyezett létszáma 300 főről 302 főre változik (szakmai álláshely: 
227, technikai/kisegítő álláshely: 75), melynek fedezetét NEAK finanszírozásból biztosítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 19. 

3. a Budapest Főváros VIII. kerület 55. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi fela-
datainak ellátása érdekében pályázatot ír ki a határozat 1. sz. mellékletében foglalt tarta-
lommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

4. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját a N E A K finanszí-
rozási szerződés megkötésére, valamint a működési engedélyezési eljárás lefolytatására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 15. 

5. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti feladat ellátáshoz szükséges dokumen-
tumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 15. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humán-
kapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2017. október 11. 

polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

al jegyző 
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határozat 1. sz. melléklete 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot hirdet házi gyermek-
orvosi praxis vállalkozási formában területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére. 

Az ellátandó feladatkör: 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a házior-
vosi körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) önkormányzati rendelete alapján területi ellátási kö-
telezettséggel rendelkező Budapest Józsefváros közigazgatási területén működő 55. számú 
házi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátása az önkormányzattal kötött egés-
zségügyi feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint. 

A körzethez tartozó lakosságszám: 688 fő. Az ügyeleti ellátás: szerződés útján biztosított. 

A feladat ellátásának helye: 1083 Budapest, Szigony u. 2/a. 

Pályázati feltételek: 

büntetlen előélet, 
csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés, 
Magyar Orvosi Kamarai tagság, 
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehaj-
tásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi 
gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben 
előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 
részletes szakmai önéletrajz, 
egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló pos-
tai fe ladóvevény másolata, 

- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az 
alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, 
Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolásának másolata, 
Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított igazolás, hogy a praxisengedély 
megszerzésének feltételei fennállnak, 

- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt-
vevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásánál zárt ülés tartását kéri-e. 

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: 

Az 55. számú házi gyermekorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése se-
tén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. 

A feladat-ellátási szerződés határozott időtartamra szól 2026. december 31. napjáig. 

A praxishoz tartozó működési és üzemeltetési költségek az Önkormányzatot terhelik az aláb-
biak szerint: 

az ingatlanra vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer költsége, 
vi l lamos-energiafogyasztás költsége; 
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gáz/fűtés fogyasztás díja; 
víz- és csatornadíj; 
szemétszállítás költsége; 
lifthasználati díj; 

az ál lagmegóvás érdekében a használatra átadott helyiségen belül felmerülő karbantar-
tási, javítási munkák elvégzése. A helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a he-
lyiség berendezéseinek a karbantartásával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kap-
csolatos feladatok ellátása. 

A praxishoz tartozó működési és üzemeltetési költségek a nyertes pályázót, mint Szolgáltatót 
terhelik az alábbiak szerint: 

veszélyes hulladék szállításának költsége; 
sterilizáló eszköz működtetési és ellenőrzési költségei; 
textíliák mosatási költsége; 
internet használat költsége; 
takarítási költségek; 
a helyiség, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök használatából eredő javítási, 

pótlási költségek; 
telefonköltségek; 
ingóvagyontárgyak biztosítása és az ehhez kapcsolódó költségek; 
anyagköltségek (szakmai anyag, kötszer, gyógyszer, vegyszer, tü, fecskendő, papír, 

írószer, nyomtatvány stb.); 
- a Szolgáltató praxisához tartozó egészségügyi szakszemélyzet, illetve egyéb foglal-

koztatottak költségei. 

55. számú orvosi körzet területe 
Futó utca 22-54 ,31-57 
Kőris utca végig 
Leonardo da Vinci utca végig 
Nagy Templom utca végig 
Nap utca 27-41 
Orczy tér 4 
Práter utca 28-50, 21-49/A,B 
Szigony utca 7-15 
Tömő utca 1 -9 ,2 -20 
Üllői út 54-74,84-102 
Vajdahunyad utca 36-58 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évben elindította a kerületi háziorvosi életpálya-
modellt, amelynek célja a józsefvárosi háziorvosi feladatellátás jelenlegi és jövőbeni támoga-
tása, a háziorvosi praxisok értékének növelése, a jelenlegi háziorvosok megtartása, munkafe l -
tételeik javítása, a háziorvosi utánpótlás biztosítása, a kerületi háziorvosi feladatellátás von-
zóbbá tétele. 

A kerületi háziorvosi életpályamodell keretében az orvosi rendelők felújításra kerülnek, ezen 
kívül az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít a háziorvos részére. 

A jogviszony kezdete: 

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására 
vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött 
finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. 



Illetmény és juttatások: 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásnak részle-
tes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Konn. rendelet alapján a NEAK-al kötött finanszírozá-
si szerződés szerint. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredményéről a Képviselő-testület dönt, melyről a pályázók legkésőbb az elbírá-
lástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. 

A pálvázat benyújtásának határideje: 2017. november 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot 1 példányban elektronikusan vagy zárt borítékban, papír alapon kell benyújtani. 
A pályázat elektronikus benyújtása esetén az üzenet tárgyában, személyes benyújtás esetén a 
borítékon kérjük feltüntetni: 55. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata. Amennyiben a 
pályázat postai úton kerül benyújtásra, annak postára adási határideje: 2017. november 20. 

Pályázat benyújtásának helye: 

Papír alapon: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály titkársága 
(1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. em. 301. iroda, hétfő 8:15-18:00, kedd és csütörtök 
8:15-16:00, szerda 8:15- 16:30, péntek 8:15-13:30), 

Elektronikusan: pokornyiv@jozsefvaros.hu e-mail címre. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Pokomyi Viktória Hu-
mánszolgáltatási Ügyosztály ügyintézőjétől a +36/1 459-2588 telefonszámon vagy a 
pokomyiv@jozsefvaros .hu elektronikus levélcímen. 

7 

mailto:pokornyiv@jozsefvaros.hu
mailto:pokomyiv@jozsefvaros.hu



