Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
1239 Budapest, Grassalkovich út
162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan (név) egyéni vállalkozó
felnőtt háziorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő:

Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette:

Köblös Anita
osztályvezető-helyettes
Szociális és Köznevelési Osztály

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

dr. Csima Alfréd
intézményvezető főorvos

Az előterjesztés megtárgyalására
jogosult bizottságok:

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja

2020. július 14.

Ellenjegyzők:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Tibor
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. február 9. napján feladatellátási szerződést kötött (név) háziorvossal felnőtt háziorvosi körzet működtetésére.
A szerződés értelmében a rendelő címe: 1238 Budapest Táncsics Mihály u. 104. II. emelet
206/b szobában.
(Név) felnőtt háziorvos rendelési idő módosításának kérelmével fordult a Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály Vezetője
felé.
(Név) felnőtt háziorvos kérelmében jelezte, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt keddi napokon
13:00-17:00 óra között rendelt és ezt szeretné a továbbiakban is fenntartani.
(Név) felnőtt háziorvos jelenlegi és új rendelési ideje az alábbiak szerint:
jelenlegi rendelési idő
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 15:00-19:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 13:00-17:00
Péntek:
Páros héten: 8:00-12:00
Páratlan héten: 15:00-19:00

tervezett rendelési idő
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 13:00-17:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 13:00-17:00
Péntek:
Páros héten: 8:00-12:00
Páratlan héten: 15:00-19:00

A háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM
rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében, a „folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente
legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 13.) rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra
átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 5. pont 5.8. alpontja szerint „a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményezi a felnőtt, valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt,
valamint gyermek fogorvosi praxisokra kötött feladatellátási szerződések módosítását
Az SZMSZ 4. mellékletének (A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott – nem
hatósági – hatáskörök jegyzéke) hatályos 2. pontja szerint
[A Polgármester] 2. Aláírja az Önkormányzat nevében a területi ellátási kötelezettséggel
működő privatizált felnőtt háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, valamint felnőtt és gyermek
fogorvosokkal kötendő feladatellátási szerződéseket, valamint a feladatellátási szerződések
módosítására, megszűntetésére vonatkozó szerződéseket.”
Az SZMSZ 3. mellékletének idézett 5. pont 5.8. alpontja, valamint a 4. melléklete 2.
pontjának jelenleg hatályos megfogalmazása alapján a felnőtt, valamint a gyermek háziorvosi

és felnőtt, valamint gyermek fogorvosi praxisokra kötött feladatellátási szerződések
módosításáról a Képviselő-testület dönt.
A feladat-ellátási szerződés 2. számú mellékletében került feltüntetésre az új rendelési idő.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet arra, hogy – a fent kifejtett indokokra
tekintettel, intézményirányítói jogkörénél fogva – szíveskedjék a szükséges döntéseket
meghozni.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen
határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét is érteni kell.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2020. (VII.
.) határozata a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre (1238 Budapest,
Táncsics Mihály u. 104.) vonatkozó, (név) egyéni vállalkozó felnőtt háziorvossal kötött
Feladat-ellátási szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. (Név) egyéni vállalkozó felnőtt háziorvos (orvosi pecsétszáma: 30 983/2 székhely: 1238
Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatt; adószám: 41666384-1-43), feladatellátási
szerződésének módosítására vonatkozó kérelmének helyt ad, ennek alapján elfogadja a szerződés
jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását.
II. Felkéri a Polgármestert jelen határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést
módosító szerződés aláírásáról, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem
sértő módon eltérhet.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2020. június 24.

Köblös Anita
osztályvezető-helyettes
Szociális és Köznevelési Osztály
előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester, előterjesztő

Melléklet:
1. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére szóló feladatellátási szerződés módosítása
2. számú melléklet rendelési idő módosítása
3. számú melléklet egyeztető lap

