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Mél1 kút Város Polgármc§tere

lQ
'g-Q,-Előterjesztés

a Képvi§elő-te§tület 2016. február 9-ei ülésére

Iél§! Döntés a házi §/ermekorvosi feladatellátás 2016. április 30. napját követő

ellátá§áró|.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. RaLlzs Józsefné Dr. Fülöp Katalin Saroha házi gyermekorvos 2015. május l. napjától

nyugállományba vonult, ezért a gyermekorvos és az önkormányzat között fennálló gyermek

háziorvosi szolgálat ellátásiira vonatkozó feladatellátási szerződés 2015. április 30, napjával

meg§zűnt. A gyermek háziorvos a praxisjoggal - az önálló orvosi tevékenységlőI szóló 2000.

évi lI. törvény végrehajtásiiról szóló 3l3/20ll. (xll.23.) Korm. r9ndelet l3lA. § (l)

bekezdése alapján - a feladarellátásj szerzödés megszünését köletöen rnég 6 hónapig

rendelkezett, ezen idópontot követően a plaxisjog dijmentesen visszaszállt az

önkormányzatra, A háziorvosi feladatellátást 2015, május l. napjátóI az önkormányzat

heiyetlesités útján tudtrtudja eliátni a 44120t5. (IIt.31.) Kt. számú, valamint a

140/20l5.(VIII.1l.) Kt, számú határozattal elfogadott. a Gazdag Andrea és Társa Bt._vel

(6430 Bácsalnrá§. Gróf Teleki u. 12,.) kötöt1 megallapodások alapján. A megállapodásokban

foglaltak szerint a Gazdag Andrea é§'társa Bt. elóször 2015. május l. napjától 2015. októbel

31, napjáig, ezt követőel pedig 2015, november l, napjától 20l6. április 30, napjáig vállalta a

gyernrek háziorvosi körzet gyermek háziorvosi feladatainak ellátását oly módon, hogy az

önl(ormányzat a házi gyermekorvosi alapellátás finanszirozására biáosított fix díjat és az

elvégzett teljesitmény után járó teljcsitmény dijat továbbutalta/továbbutalja aZ egészségügyi

szolgáltatónak, A megáIlapodásban foglaltak szerint a házi gyermekorvosi rendelót bérleti dij

nélkül biztosítja az önkolmányzat, a szolgáliató biztosítja a rendelés folyamatosságához

sziiks(lscs szellól} i és tórg) i feltételeket.

Az egészségügyi szolgáltatások íjrranszirozási szabályairól az egészségügyi szolgáltatások

Egészségbiztositási Alapból töiténö finanszírozásának részletes szabályairól szól,ó 43/1999.

(IIL 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm, rendelet) Iendelkezik, A Konn, rendelet 12, §

(3) bekezdése kimondja, hogy .,Ha a helyettesitést a 15. § szerinti praxisközösségben a
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praxi§közösség oNosa látja el. akkol a helyettesíté§t ellátó orvos szakképzettségi szorzójának

a figyelembevételével történik a számítás, Az es/ éve! túl helyettesítéssel e|látott praxi§ a

14. § (2H4) bekezdés€ §zerinti fix összegú díj 60 §zázalékára jogosult A fixdij folyósítrisa

szempontjából nem tekinthető tartós helyettesítésnek, ha a plaxis ellátására a szolgaltató teljes

munkaidőben a Hr, sze nt háziorvosi tevékenység végzésére jogosult másik orvost

foglalkoztat."

A f'eladatellátás fix összegú finanszírozása 20l6, április 30. napjáig az alábbiak szerint alakul:

- Korm, rendelet 14. § (2) bekezdése a) pontjának ac) alpontja alapján járó fix összegú díj

(továbbiakban: lakosságszám alapú fix díj):272.000,- Ft,

- Korm, íendelet 14. § (4) bekezdése d) pontja alapjál járó fix összegú d! (továbbiakban:

területi dij):,l3,000.- Ft,

A Kolm, rendelet l2, § (3) bekezdése alapján - az egy éven túli helyettesitésre figyelemmel -

2016. május l, napjától csak a fenti összegek 60yo-áIa lesz jogosult az önkormányzat. A
jelenlegi szolgáltató a feladatellátás további módjával kapcsolatban atként nyilatkozott, hogy

abban az esetben vállaüa fenti idóponttól továbbra is a helyettesítést, ha az önkormányzat

vállalja. hogy ajogszabályban meghatározott 60%-0s mértékú fix díjat 100%-ra kiegésziti,

Az elóbb ismerteteú jogszabályi rendelkezésebe tekintettel 2016, május 1. napjától a

pénzűgyi mutatók az alábbiak szeriut alaliulnak:

Lakosságszám alapú fix díj

Területi díj

100%-a

2,12.000.-

l00%-a

43.000,_

60Yr-a

l63.200.-

60%o-a

25800,-

4o%o-a

108.800,-

40o/o-a

11,200,-

Fentiek alapján a gyetmek hrziorvosi alapellátás egészségügyi szolgátató felóli változatlan

feltételekkel töfiénő finanszirozásához havi 126.000,- Ft ö§§zeget kell bizto§ítania az

önkormányzatnak, amennyiben €lfogadja a határozat mellékletét képező megállapodást.



Tekintettel aüa, hogy j€lenleg nincs érdeklődö a praxisjog inánt, illetve, hogy a mi.iködési

engedély határozott idöre szól. és a finanszírozás megléte érdekében szükséges annak

határidőben történő meghosszabbítása, ezért szükséges az újabb feladatellátási szerződés

megkölése (azzal. hogy az csak 2016. május l. napjától lép hatályba). A megállapodás

tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Habár jelen megállapodá§ határozatlan időtartalomra szóLna. a helyettesitéssel járó

feladatellátás nem jelenthet végleges megoldást a gyermek hliiorvosi feladatellátás

megvalósitrisrira. A gyelmek hiiziorvosi praxisra vonatkozó pályrizati felhívást több fórumon

is közzétettiik, jelentkezó azonban sajnos nem akadt. Fentiekre tekintettel sziik§ége§nek látom

további pályázati felhivások közzétételét.

Kérem a T, Képviseló-teslületet, hogy a megállapodás megkötését megvitatás után eIfogadni

szíveskedjen, valamint döntsön a pályázati felhívá§ok isnételt közzétételéről!

Mélykút, 20l6, februaT l.

-=<'_-7- ,:

kovács Tamás

polgárme§tef

HATÁRoZATl _ JAvAsLAT

..,,..,,,./20l6,(I1,9,) Kt, számú

Me8állapoüs kötése az 1. számú háai

gyermekorvosi körzet helyettesítésére

2016. 05.0l, napjátóI hatáozatlan ideig.

HATÁROZAT

l. MéIykút várcs onkormányzat Képviselő_te§tület9 úgy

döntött, hogy az |. szlJ.fli, házi gyermekorvosi körzet

helyettesítésére Gazdag Andrea és Társa Bt._vel (6430

Bácsalmás, Gróf Teleki u, 12., képviseli: Dr. Gazdag

Andrea Eszter ügyvezetó) kötendő megállapodá§t az

előtedesztéshez képest valtozatlan tartalommal elfogadja.



2. A Képviselő-testiileí az I. száínú gyemek háziorvosi

praxis tartós betöltése érdekében felkéri a jegyzőt, hogy a

gyemek háziorvo§i pra..i§ra vonatkozó pályázati felhivást

különböző fórumokon jelentesse meg.

3, A Képviselő_te§tület felhatalmazza a polgármestefi a

megállapodás aláirására.

FelelősI valgáné dr. Egyed Ilonajegyzó (2, ponthoz)

Kovács Tamás polgármester (3. ponthoz)

Határidó: 20l6. februfu 20. (3, ponthoz)

2016. március l5, (2. ponthoz)



Megál|!podás

meIy létlejött egyrészt

Mélykút város Önkormányzat &49.Mélykűt, Petőfi tér l. (képviseli: Kovács Tamás

polgármester)

MásÉs/l Gazdag Andrea és Társa Bt, (6430, Bácsalmás, Cróf Teleki u. 12. képviseli| Dr.

GaZd!g Andrea Eszter ügyvezető) (továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató)

között a mai napon az alábbi fehételekkel:

1, Mélykílt Város Önkormányzat megállapodik Egészségü8yi Szolgáltatóval, hogy 20ló.

ntájus l. napiától ellátja a Mélykút l, számú házi gyermekorvosi körzet tartós hely€tt€sítését

lratározatlan időre.

2. Egészségügyi szo|gáható vállalja, hogy ez idő alatt minimálisan heti 15 órában ellátja a

Mélykút 8yermekorvosi körzet helyettesítését Mélykút Nagy u, 4. sz. alatti gyelmekorvosi

Icn.Ielőben a hatályos jogszabályoknak megfelelóen,

llendelési idő:

}léttö: 14.00- 16,30

Kedd: l4.00- 18,30 (csecsemő tanácsadás)

szerda: l5|00 - l6:30

Szerda: l4.00- 15.00 (iskola orvos);

csütörtök: l4,00 - l8.00

Péntek; 14,00- ló.30

Az Egészségitgyi szolgáltató váIlalja a Mélykút gyermekorvosi körzet helyettesltését

Mélykút Nagy u. 4. §z. alatti gyermekorvosi rendelőben az egészségügyi szolgáltatísok

L]gészségbiztosítási Alapból töíténő finanszíroá§ának resz|etes szabályaiól szó|ó

4]/l999. (lII. 3.) Korm, rendelet 7/A, §_ának megfelelóen (az alapellátási szolgálat -
kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. § szerinti ügyeleti szolgálat

helyettesitésseltörténő ellá&ísa esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési

ideién túl köteles a helyettesitéssel el|átott szolgálatrá megállapított rendelési idónek

l98alább aZ 50%-át teljesíteni), azaz heti 7,5 órában az alábbiak szerint:

Rende]ési idő:



liclttij:

Kedd:

szcrda:

szelda:

Péntek:

l4.00 - l6,00

l4,00, l 6.00 (csecsemő tanácsadás)

l5:00 - l6:00

l4.0G- l5.00 (iskola orvos);

l4.00 _ l6.30

l4.00_ 15.00

3.

4.

5,

6.

7,

\4ól),kút Város Önkormányzat megállapodik Egészségügyi szol8áltatóval, ho8y 2016,

május l. napjától ellátja a Mélykút Város iskola- és i0úság-egészségügyi ellátását tanós

helyettesítését határozatlan időre, heti l óra időtaítamban.

Iskolaorvosiellátás rendelési idő: szerda l4l00- l5i00.

Mélykút Vátos Önkormányzat a megállapodásban foglalt feladatok ellátásáéít vállalja, hogy

a Megyei Egészségbiztosítási Pénaánól kapott házi gyermekorvosi alapellátás

linanszírozására biáosított fix dűat és az elvégzett teljesíínény uüin járó teljesítmény díjat

toVábbutalia az Egészségügyi szolgáltatónak.

'lckilttclt!,l az egé§zségügyi szol8áltatások Egé§zségbiáosítá§i Alapból történő

t'inanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (IIl. 3.) Korm. rendelet

(továbbiakban: Korm. rendelet) l2. § (3) bekezdésében foglaltakra, Mélykút Város

Ónkormányzat vállalja, hogy a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól kapott házi

gyertnekolvosi alapellátás finanszírozására biáosított Korm. rendelet l4, § (2)-(4) bekezdés

s7eíinti fi\ összegü dü 60 %-át kiegészíti a íix összegű díj 407o-ával.

Mélykút Viiros Önkormányzat vállalja, hogy a Megyei Egészségbiztosítási Pénztánól kapott

házi 8yermekorvosi alapellátá§ finanszírozására biaositoft fix össze8ű dúat és az e|vé8zett

teliesítmény után járó teljesltmény dijat a MEP-tól kapott ,.Visszaigazolás"-t követő 8

munkan.tpon belül átutalja az Egészségügyi Szolgáltató oTP Banknál vezetett ll732088-

29900j94, sZ. bankszámlájára.

Az Egészségügyi szolgáltató vállaua, hogy jogszabály esetén felmertllő helyettesírési

kötelezenségéről saját maga gondoskodik. Helyettesíó ellátó orvos: Dr. Rauzs Józsefné Dr.

Fiilöp KalaIin,



8,

9.

A helyettesités idejére az Önkormányzat a Mélykút, Nagy u. 4, sz, alatti gyermekorvosi

lendelőt bér,leti díj nélkül biztosítja az Egészségügyi szolgáttatónak és annak közijzemi

költségeit (8/tz. viz, villany) átvállalja. vállalia továbbá a veszélyes hulladék elszállitásával

kapcsolatos és a felelősségbiztositással kapcsolatos költségek finanszírozását. Az

Egészségügyi szolgáltató saját költségén biztosítia a rendelés fblyamatosságához szükséges

személyi és tárgyi feltételeket.

.Ielen mc8álhpodás 20l6, május l. napján lép hatályba.

l0. Jelen megállapodást rendes felmondással Mélykút Város Önkormányzat 2 hónapos

felmondási idővel, az Egészségllgyi Szolgáltató 6 hónapos felmondási idóvel

megszüntetheti. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni, A felmondási idő alatt az

Egészségligyi szolgáltató köteles az e megállapodásban vállalt Gladatel|átást folyamatosan

telicsítcni.

A szerzódő f'elek jelen megá|Iapodást _ áttanulmányozása, értelmezése és megértése után -. mint

akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Mél}kút.20l6,

Mélykút Város

Önkormányzat

Pénzűg)i ellcnjegyző:

Pénzügyi elleniegyzés kelte:

Egészségügyi Szol8á|tató

ügyvezető


