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A napirendi pont rövid tartalma: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja
alapján a Dunaújvárosban egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók feladatellátási szerződéseit módosítani kell. A Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete
az állandó péntek délelőtti rendelési idő miatt kérte a szerződések módosítását. Az
előterjesztés erre való javaslatot is tartalmaz.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 29511-22/2020.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása:
Osztályvezető aláírása:
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ---2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok,
gyermek háziorvosok– feladat-ellátási szerződéseinek módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § alapján és az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelező feladatellátás érdekében, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény, illetve az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a
háziorvosi feladatok ellátására szerződést kell kötni.
Városunk közigazgatási területén 20 fő felnőtt háziorvos, 9 fő gyermek háziorvos és 12 fő
fogorvos, azaz összesen 41 fő orvos végzi tevékenységét területi ellátási kötelezettség
mellett. Ezen felül jelenleg négy felnőtt, és egy gyermek háziorvosi körzetet
helyettesítéssel látnak el.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése
értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos valamint fogorvos, és
az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés
legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a
fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal
rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani,
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó
rendelkezések,
h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
A fent hivatkozott jogszabálynak a 2012. évben kötött szerződések megfeleltek,
újrakötésük csak abban az esetben indokolt, amennyiben azok tartalmát illetően
változásokat határoznak meg a felek. 2016. I. 1-től hatályos, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1. melléklet szerint:
1. melléklet a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRE
1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével):
2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása:

3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei:
4.A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő
hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is):
5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása:
6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések:
7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések:
8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a
rájuk vonatkozó rendelkezések:
9. A feladat-ellátási szerződés időtartama:
10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések:
11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési
önkormányzat kártalanítási kötelezettsége:
12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:
13. Egyéb előírások:
14. Dátum; a felek (cégszerű) aláírása
A 2012-ben megkötött feladat-ellátási szerződések nem tartalmazzák az ellátás
nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók konkrét megnevezését, így ezeknek a
szerződéseknek szükséges a módosítása, hogy megfeleljenek a kormányrendeletben
foglalt feltételeknek.
Az előterjesztés rendelési időre vonatkozó módosítását a Dunaújvárosi Vállalkozó
Háziorvosok Egyesülete 2020. június 6-án kelt levelében kezdeményezte:
Felkérték a Polgármester Urat, hogy járuljon hozzá a feladat-ellátási szerződések
módosításához, arra vonatkozólag, hogy egyöntetűen állandó péntek délelőtti rendelés
működjön Dunaújváros összes háziorvosi praxisában. (az előterjesztés 1. számú
melléklete)
A teljesség igénye nélkül indokaik a következők:
– 2020. 02. 01-től a központi háziorvosi ügyelet péntekenként 12 órakor kezdődik, így az
akutan megbetegedők ellátása biztosított
– EESZT stabil működése miatt az e-receptek felírása működik, melyet a délelőtt folyamán
telefonon is kérheti az egész nap folyamán dolgozó is
– megszűnne a páciensek bizonytalansága a páros-páratlan hetek váltakozása miatt
Az Önkormányzat állásfoglalást kért a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztály osztályvezetőjétől mely szerint „A háziorvosi rendelési
időre vonatkozó jogszabályok értelmében hatóságom az állandó és egységes péntek
délelőtti rendelési idő tekintetében, amennyiben a folyamatos alapellátási elérhetőség
megvalósul, kifogást nem emel. Felhívom azonban a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának és háziorvosainak figyelmét, hogy a rendelkezésre állási időt a
pénteki napokon is biztosítani szükséges 12-től 16 óráig, továbbá, hogy a háziorvosok
csak szabadság és betegállomány esetén maradjanak távol a pénteki rendeléstől,
semmiképpen ne váljon rendszeres gyakorlattá ezeken a napokon a körzetek
„összevonása. A gyermekkörzetek esetén kiemelt fontosságúnak tartom, hogy a
gyermekgyógyász kollégák a péntek délutáni órákban is elérhetőek legyenek pácienseik
számára.” (az előterjesztés 2. számú melléklete)
Továbbá minden egészségügyi szolgáltatót nyilatkoztattuk, hogy kéri e a feladat-ellátási
szerződésének állandó péntek délelőtti rendelésre vonatkozó módosítását. A nyilatkozatok
alapján döntő többségben tartanak igényt a szolgáltatók a módosításra.
Fentiek értelmében az állandó péntek délelőtti rendelés nem akadályozná a megfelelő
egészségügyi alapellátás működését Dunaújvárosban.

A 2012-ben megkötött szerződések különböző tartalommal készültek a felnőtt
háziorvosok, és a gyermek háziorvosok esetében. A szerződések megkötésekor 19 fő
orvos az önkormányzat tulajdonában álló,5 fő a Vasmű út 10. szám alatti rendelőintézeti,
míg 8 fő orvos magántulajdonban lévő rendelőben végezte tevékenységét, más-más az
önkormányzati tulajdonú helyiségben működő és a saját tulajdonú rendelőt használó
orvosokkal kötött szerződésminta, így ennek megfelelően öt szerződésforma van
hatályban.
A határozati javaslat 1-5. melléklete – mint módosító okiratokat és az egységes szerkezetű
szerződést – a határozat elfogadása esetén alkalmazandó számozással az alábbiakat
tartalmazza:
1. melléklet: Feladat-ellátási szerződés módosítása felnőtt háziorvosi feladatok végzésére
önkormányzati tulajdonú rendelőt használó szolgáltatók esetében, Feladat-ellátási
szerződés (módosításokkal egységes szerkezetben)
2. melléklet: Feladat-ellátási szerződés módosítása felnőtt háziorvosi feladatok végzésére
magántulajdonú rendelőt használó szolgáltatók esetében, Feladat-ellátási szerződés
(módosításokkal egységes szerkezetben)
3. melléklet: Feladat-ellátási szerződés módosítása felnőtt háziorvosi feladatok végzésére
Vasmű út 10. szám alatti rendelőt használó szolgáltatók esetében, Feladat-ellátási
szerződés (módosításokkal egységes szerkezetben)
4. melléklet: Feladat-ellátási szerződés módosítása gyermek háziorvosi feladatok
végzésére önkormányzati tulajdonú rendelőt használó szolgáltatók esetében, Feladatellátási szerződés (módosításokkal egységes szerkezetben)
5. melléklet: Feladat-ellátási szerződés módosítása gyermek háziorvosi feladatok
végzésére magántulajdonú rendelőt használó szolgáltatók esetében, Feladat-ellátási
szerződés (módosításokkal egységes szerkezetben)
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság, az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság szeptember 15-i rendkívüli üléseiken tárgyalták. Mivel a bizottsági
ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor, ezért a bizottságok véleményét a
bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (IX.17.) határozata
az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok,
gyermek háziorvosok– feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatókkal megkötött feladat-ellátási
szerződések a jelen határozat 1-5. melléklete szerinti formában és tartalommal
módosításra kerüljenek.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pontban hozott döntés alapján a hatályos feladat-ellátási

szerződések módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási
szerződéseket írja alá.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:2020. október 16.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a feladat-ellátási szerződés módosítások 1-1 példányát küldje meg a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi Hivatala részére.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója
Határidő: 2020. október 16.
Dunaújváros, 2020. szeptember 17.
dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

