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A napirendi pont rövid tartalma:. Vitapent 2010 Kft. képviseletében, Dr. Tóth Viktória az 7. számú felnőtt
háziorvosi körzet orvosa kérte a rendelési idejének megváltoztatását. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződésben a rendelési idő változást át kell vezetni. Az
előterjesztés a meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály
Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Szünderné Katrics Renáta
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 334-32/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések: -

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
Egyszerű/Minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft.-vel kötött
feladat-ellátási szerződés 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.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. május 29-én a dunaújvárosi 7. számú
felnőtt háziorvosi körzet 2012. június 1. napjától történő ellátására határozatlan időre feladatellátási szerződést kötött a Vitapent 2010 Kft-vel. A felek a feladat-ellátási szerződést három
alkalommal módosították a jogszabályi előírásoknak megfelelően. (az előterjesztés 1. számú
melléklete).
Vitapent Kft. képviseletében Dr. Tóth Viktória felnőtt háziorvos 2021. november 24. napján érkezett
levelében kérelmezte délutáni rendelési idejének egy órával történő előrehozatalát, amellyel a
rendelési idő és prevenció időtartama nem változik, csak a rendelés időpontja módosul. A
rendelési idő megváltoztatását az utóbbi időben megnövekedett betegforgalom, adminisztráció és
az emiatt elhúzódó rendelési idő teszi indokolttá. Dr. Tóth Viktória kérte a változások miatt a
feladat-ellátási szerződése 4. számú módosítását (az előterjesztés 2. számú melléklete).
2021. február 15-én hatályba lépett a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm.r.). A praxisközösséghez való csatlakozás miatt – a Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelés érdekében – az egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladat-ellátási szerződésben a rendelési időt módosítani kell.
A Korm.r. 3.§ (1) bekezdése értelmében:
„3. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti kollegiális praxisközösségben való részvétel feltétele, hogy a
háziorvosi szolgáltató a praxiskezelő által közzétett formában praxisközösségi felvételi kérelmet
nyújt be, amelyben nyilatkozatot tesz, hogy vállalja
a) a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt,
b) a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott konzultációkon való részvételt,
c) hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel,
d) a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok alkalmazását,
e) a praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a praxiskezelő által kért statisztikai adatok
összeállítását és megadását,
f) a területen működő háziorvosi szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítását,
g) a területen működő háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítását.”
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 2021-ben módosított feladat-ellátási szerződés tartalmazza a területi ellátási kötelezettséggel
végzett háziorvosi ellátás rendelési idejét és így a rendelési idő változtatása miatt a szerződésnek
szükséges a módosítása, hogy megfeleljen a kormányrendeletben foglalt feltételeknek.
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság 2021. december 15-ei 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
.…/2021. (XII. 16.) határozata
az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel kötött
feladat-ellátási szerződés módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy - a
területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi ellátás rendelési idejének változtatása
miatt – a Vitapent 2010 Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1.
melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-ellátási
szerződés módosítását írja alá, és az érintettet a határozat megküldésével tájékoztassa.
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője
2021. december 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
a feladat-ellátási szerződés módosítás egy példányát küldje meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi Hivatala és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére.
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője
2021. december 31.

Dunaújváros, 2021. december 16.

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

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

