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Tárg: Javaslat házioľvosi szeľződés ktiztis megegezéssel történő megszüntetésére
A napiľendet nyílt ülésen kell targya|ĺi, ahatározat

e|fogadásźůloz minősített szavazattobb.
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Váľosgazdálkodási ós PénzĺiryiBizottság
Hatáĺ ozati j av asLat a bizottság számár
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A Váľosgazdálkodási és PénzĹig.vi Bizottság/Emberi Eľőforľás Bizottsáe javasolja a Képviselőtestiiletnekazelőterjesztésmegfárgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismeľtetése
Dr. Richter Istvánné Dr. Révészorsolya felnőtt háziorvos, mint a DIPOL-MED Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1114 Bartók Béla tÍ 35.4.l.; cégegyzékszám:0l-06728656; ađoszěnn:20574664-1-43) képviselője, a Budapest Józsefuaľos kozigazgatási területén
terĹileti ellátási kötelezettséggel múködő IL. számű orvosi korzet háziorvosa kezdeményezte a
Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzatta|20|I.december 22. napjźn kötött hatfuozotĺidejĺĺegészségiigyi ellátási szeruődés kcizös megegyezéssel töľténő megszĹintetését20|6.junius30. napjával.
ktjvetően 20|6.július 01. napjáDr. Richter Istvánné Dr. Révészorsolya aszeruőđésmegsziinését
tól másik keľĹiletben, egy alakóhelyéhezkoze| lévő rendelőben folýatja tovább felnőtt haziorvosi
tevékenységét,alkalm azottij ogviszonyban.
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A hatályos jogszabźiyok szeľint a keľiileti ĺĺnkoľmányzatfeladata kĹilönösen az egészségügyi alapellátás' ennek keretében a hłĺziorvosi ellátásľól való gondoskodás.

A feladat ellátásanak

zavarta|an biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a 11. számú oľvosi korzet

egészségiigyifeladatait20|6. július 01. napjától a Józsefuarosi Szent Kozrrra Egészségügyi Kĺizpont (a továbbiakban: JEK) lássa el, me|yhez sztikséges a JEK engeďé|yezett|étszámźnak2főve|
töľténő (1 fo orvos és 1 fo assziszterrs) errrelése.

_ ellátási szerzőđésmegszűnésétkĺlvető 6 hónap (elen
esetben 20|6. december 3|.) a|att van lehetősége a praxisjog jogosultjának (Dr. Richter Istvánné
Dľ. Révészoľsolyanak) a praxisjog elidegenítésére.A praxisjog elidegenítése esetén a KépviselőtestĹilet döntése szĹikséges a praxisjogot megszerezni kivźnő orvos feladat ellátásaról. Dr. Richter
Istvanné Dr. Révészorsolya a pľaxisjoga elidegenítéseérdekében a szfüséges előkészületeket
megtette, töľekszik aľľa,hogy a praxisjog elidegenítésére6 hónapon belül sor keľüljön.

A hatályos jogszabályok alapján a

il.

A 1l.

fe|adat

A beteľjesztés indoka

számű oľvosi korzet feladat-ellátasanak biztosítasa, valamint azoEP álta|torténó ťlnanszírozźsa érdekébensziikséges, hogy dĺintéséta Képviselő-testiilet a májusi ülésénmegllozza.

ilL

A dtintés célja' pénzůig5rihatása
döntés cé|ja a 11. számú orvosi kö,rzet egészségügyifeladatait ellátó DIPOL-MED Egészségtigyi Szolgá|tató Betéti Tiĺrsasággal (képviselője: Dr. Richter IstvĺínnéDr. Révészorsolya) 20|1.
december 22. napján kötött hatáĺozott idejű egészségügyi ellátási szerzódés közös megegyezéssel
tĺĺľténőmegszĹintetése, valamint a |I. szźtmúteľületi ellátási kötelezettséggel rendęlkező orvosi
kĺjrzet feladat-ellátása a Jőzsęfuáĺosi Szent Kozma Egészségügyi Központon keresztÍil, amennyiben a pľaxisjog elidegenítéSenem tĺiľténikmeg.

A

A JEK engedélyezettlétszźtmanak2 fiivel

tcĺľténőmegemelése 613.500,- Ft/hó (béľ+ járulék) és
40.500,- Ft/hó (dologi) összesen 653.500,- Ft/hó ĺisszegu fedezetet igényel, mely oEP finanszíro-

zźs tnján biztosított. A körzet feladat-ellátásĺĺnak biztosítása kiilön pénzügyi fedezetet nem igényel. A Józsefuĺáľosi Szent Kozma EgészségtigyiKcizpont oEP által tĺjľténőťlnanszkozás a|apján
látja el a feladatot. Az intézmény vezetője az ĺinkoľmćnyzatköltségvetéséről szóló |120|6. (II.04.)
önkormányzati rendelet 24. $ (1) bekezdése a|apjarl a tényleges oEP finanszírozási bevétellel saját
hatáskĺirében módosíthatja a bevételi és kiadási e|őirźnyzatokat-

Iv. Jogszabályĺktiľnyezet
A Képviselő-testĹilet hatásköre MagyarcrszĘ helyi

önkormányzatairól szóló 201I. évi
CLXxXx. t<iľvény 13. $ (1) bekezđés4. pontjábaĺl foglaltakon alapul, mely szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi ĺinkormtnyzati fe|adatok különösen az egészségügyi alapel|átás, az egészséges életmód segítésétcé|ző szo|gáltatások.

Az

egészségtigyialapellátásľól szóló 2015. évi CXXII. törvény 1. $ (1) bekezdése a|apjźn az
egészségtigyia|ape||átás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak kĺizelében vźllasztása
a|apján igénybe vehető, hosszú távu, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi
ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől fiiggetlenül. Az 5. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn a települési önkoľmányzat az egészségügyi alapellátás kĺirébengondoskodik
a háziorvosi,házi gyermekorvosi ellátásról. A 8. $ (1) bekezdése szerint a háziorvos személyes és
folyamatos orvosi ellátást nyűjt az egészségi á||apot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai
fel i smeré s e és gy ő gy ítása, valam i nt az e gészségfej le szté s cé|j źtbőI.
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Az önálló orvosi tevékenységľőlszóló 2000. évi II. tcirvény 1. $ (2) bekezdéséneka) pontja szęrint
önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség ktiľében az egészségügyi alapellátásról
szóló tĺĺrvényszeľint a htziorvos, a házi gyeľmekorvos, a fogorvos által nýjtott egészségĹigyi
ellátás. Az I. $ (2) bekezdés c) pontja szerint a praxisjog: az egészségĹigyi á|Ianigazgatási szerv
á|ta| az a) pont szerinti orvos részéteadott <inálló orvosi tevékenység nyujtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapjarl <inálló orvosi tevékenységteľiileti ellátási kotelezettséggel,
meghatźr ozott körzetb en

v é gezhető.

jog' amely
praxisjog olyan, szemé|yhez kapcsolódó vagyoni éľtékú
jogszabályban meghatźttozott feltételek fernállása esetén elidegeníthető és folýathatő, a (7)be.
kezdés alapján, ha a pľaxisjog elidegenítésérea (6) bekezdés alapjan jogosult személy e jogával az
ott megjelölt hataridőn belül nem él, a praxisjog megszűnik.

A 2. $ (3) bekezdése alapján

a

Az

cinálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásarő| sző|ő 3l3l20lt.
CXII.23.) Korm. rendelet 5' $ (2) bekezdésébenfoglaltak alapjanamennyiben a praxisjog jogosultja másik köľzetre vonatkozó praxisjogot szeÍez, az i$ praxisjogľa vonatkozóan kiadható praxisengedély, feltéve, hogy a korábbi praxisjoggal érintett kö'rzetben a praxisjog jogosultja a helyettesítésľől gondoskodik. Ha azíý ptaxisjogĺa kiadott praxisengedély kiadásatőI szźtrrńtott 6 hónapig a
korábbi pľaxisjog nem keľĹilt elidegenítésre, a korábbi praxisjogľa vonatkozó praxisengedélyt viszsza kell vonni.
Ugyanezeĺ jogszabá|y |3lA. $-ában foglaltak alapján a pľaxisjog elidegenítésérea feladat-ellátási
szęrzódés megszűnésétkĺivető 6 hónap alatt van lehetőség.

Afentieka|apjánkéťükaza|ábbihatźrozat javaslatelfogadását.
Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1.

hozzájźlruI a 11. számú oľvosi körzet egészségügyifeladatait ellátó DIPOL-MED EgészségĹigyi
Szolgáltató Betéti Táľsasággal (székhely: |||4 Baľtók Béla út 35.4.I.; cégegyzékszźnn:01-06728656; adószĺím: 20574664-1-43; képviselője: Dľ. Richteľ Istvánné Dr. Révészorsolya) 20|1.
december 22. napjźn kötött hatźrozott idejű egészségiigyiellátási szetzodés kĺizcis megegyezéssel
tĺiľténőmegsztinteté séhez 20| 6. j unius 3 0. napj ával.
Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2016. május 05.

a 1|. szźlmíorvosi körzet egészségĹigyifeladatait2016.július 01. napjától a Józsefuarosi Szent
Kozma Egészségiigyi Központ |átja

e|.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 05.
a
J.

a) a Józsefvarosi Szent Kozma EgészségtigyiKözpont engedé|yezett álláshelyeit20|6.július 0l.
napjától hatźnozotlidőre 2016. decembeľ 31. napjáig 2 főve| megemeli, így a kĺiltségvetésiszeÍ\I
engedéIyezett |étszźtma 292 főrő| 294 fóte vá|tozik (szakmai álláshely: 2I9 tec|nikai/kisegítő álláshe ly 7 5), me|y nek fedezetét o EP ťlnanszír ozásb ó l b izto sítj a.
b) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetési rendelet kĺivetkező módosításánál a hatźrozatban
fo glaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a) pont esetében: 2016, május. 05., b) pont esetében a 2016. évi költségvetésľől szóló
önkoľmányzati rendelet következő módosítása.

4.

felkéri a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Kozpont főigazgatőjźLt az oEP ťlnanszirozási
szerződés megkötésére, valamint a mrĺködési engedélyezésieljátás lefolytatásrĺľa.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l-6. május 05.

5. felkéri a polgáľmesteľt a határozat 1. pontja szerinti megsziintető dokumentum a|áírásfua.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016.június 30.
6.

felkéri a polgáľmesteľt a határozat 3. pontja szerinti álláshely vá|tozÁsnak a Jőzsefvárosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ Szewęzęti és MűködésiSzabá|yzatálbantörténő źivezďésére.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺľidő: fDI 6.június 3 0.

A diintés végľehajtásátvégzti szervezetierység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati koda, Pénziigyi Ügyosztály, Józsefuaľosi Szent KozmaEgészségiigyi Központ.

Budapest,

Töľvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimlĺn Edina
jegyz(3
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