Előterjesztés
Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi feladatellátás helyettesítéssel történő biztosításáról
1. előterjesztés száma: 178/2020.
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
- 1. melléklet: határozati javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az
egészségügyi feladatellátás helyettesítéssel történő biztosításáról
- 2. melléklet: feladat-ellátási szerződés (tervezet)
- 3. melléklet: szándéknyilatkozat
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság!
A veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján döntöttem
arról, hogy 2020. június 1. napjától az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását az önkormányzat helyettesítéssel biztosítja. A háziorvosi feladatot helyettesként Dr. Bourgla Ossamah háziorvos látja el 2020. december 31. napjáig.
Önkormányzatunknak - mint az egészségügyi alapellátás nyújtására kötelezettnek - továbbra
is gondoskodnia kell az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet területéhez tartozó lakosság
egészségügyi alapellátásáról.
Nagy Gyula Doktor Úr szándéknyilatkozatban jelezte önkormányzatunk felé, hogy helyettesítő orvosként elvállalja az 5. számú felnőtt háziorvosi a körzetben a helyettesítést.
Tekintettel arra, hogy Doktor úr helyettesítő orvosként 2018. júliusától egészen 2020. október 1. napjáig maradéktalanul helyt állt és a saját körzete mellett ellátta a 3. számú felnőtt
körzethez tartozó betegeket is, ezért a szándéknyilatkozatban foglaltakat támogatom.
A helyettesítés időtartama 2021. január 1. napjától – 2021. december 31. napjáig tart.
1

A helyettesítésért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megállapított - az asszisztens havi bér és járulékainak összegével csökkentett - mindenkori finanszírozási összeg illeti
meg a helyettesítő orvos gazdasági társaságát.
A helyettesítő orvos helyettese: Dr. Vilinovszki Róbert háziorvos.
A szakápolót továbbra is önkormányzatunknak kell biztosítania. A szakápoló megbízási
szerződéssel látja el feladatait heti 12 órában. Javaslom a szakápoló megbízási díjaként bruttó 80.000,- Ft-ot állapítson meg a képviselő-testület. A megbízási díj és járulékainak viselése
a NEAK finanszírozási összegből biztosított.
A helyettesítés idejére Önkormányzatunknak a Móri Járási Hivatal által kiállított érvényes
működési engedéllyel kell rendelkeznie. A működési engedély kiadásának feltétele az adott
háziorvosi ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
A 60/2003. (X.20.) ESzCSM rendelet határozza meg azokat a minimum tárgyi feltételeket
(helyiség, felszerelések, eszközök, speciális eszközök), amelyek a felnőtt háziorvosi ellátáshoz szükségesek.
A helyettesítéssel ellátott 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos költségek Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása önkormányzatunk és a
NEAK által kötött finanszírozási szerződés alapján valósul meg, melynek előfeltétele, hogy
a helyettesítésre az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kössön.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot és a feladat-ellátási szerződést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Bicske, 2020. október 21.
Bálint Istvánné
polgármester
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1. melléklet a 178/2020. számú előterjesztéshez
HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi feladat-ellátás helyettesítéssel történő biztosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében
1.

megbízóként úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig
tartó, határozott időre a Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés
céljából megbízza és feladat-ellátási szerződést köt a BINO Bt. (székhely: 2060
Bicske, Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 220632941-07) gazdasági társasággal, mint megbízottal,

2.

a megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakasszisztens, Borosné Soós Gabriella
megbízási díját 2021. január 1. napjától havi bruttó 80.000.-Ft összegben állapítja
meg,

3.

úgy dönt, hogy a BINO Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta
megállapított díjból az Önkormányzat által foglalkoztatott asszisztens havi bruttó
80.000,-Ft, bér és annak járulékával csökkentett háziorvosi finanszírozási díjra jogosult,

4.

felkéri a polgármestert, hogy a BINO Bt-vel együttműködve – a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével – határozza meg a rendelési időt és rögzítse a feladatellátási szerződésben,

5.

felhatalmazza a polgármestert - a határozat mellékletének megfelelő adattartalommal - a feladat-ellátási szerződés aláírására,

6.

felhatalmazza a polgármestert a Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az
egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést
engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek,
hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Határidő: 2020. november 30.
Felelős: polgármester
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_________/2020. számú határozat 1. számú melléklete
TERVEZET
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Háziorvosi alapellátásra
(önkormányzati egészségügyi alapellátás feladatainak területi ellátási kötelezettséggel megbízási rendszerben történő működtetéséről)
HATÁROZOTT IDEJŰ HELYETTESÍTÉSRE
amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere
4.; képviseletében: Bálint Istvánné polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásról
gondoskodó szerv, (továbbiakban: Megbízó) és
másrészről BINO Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2060 Bicske, Kisfaludy u.48.; cégjegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07; képviseletében:
Dr. Nagy Gyula), mint Egészségügyi Szolgáltató (továbbiakban: Megbízott)
harmadrészről Dr. Nagy Gyula (pecsétszám: xxxxx; születési idő, hely: xxxxxxx; anyja neve: xxxxxx; lakcím: xxxxxxxxx), (a továbbiakban: Háziorvos) között a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbiak szerint:
1.) A háziorvos jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt területi ellátási kötelezettsége
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról
szóló 5/2016. (II.26.) rendelet 1. melléklete szerinti 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátására terjed ki.
2.) Felek megállapodnak, hogy a körzetben Dr. Nagy Gyula végzi a háziorvosi tevékenységet.
3.) Megbízó vállalja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta megállapított háziorvosi finanszírozási díj összegének és a Megbízó által foglalkoztatott asszisztens
havi bruttó 80.000,-Ft, azaz nyolcvanezer forint bér és ahhoz tartozó járulék különbözetét
minden hónapban átutalja a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül.
A háziorvosi feladatként, díjazás ellenében végzendő – jogszabályokban meghatározott –
tevékenységből eredő bevételek Megbízottat illetik meg.
4.) Jelen szerződést a felek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
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rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi alapellátás határozott idejű, helyettesítéssel történő ellátására kötik meg.
5.) A felek megállapodnak, hogy jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek a
Megbízottat terhelik azzal, hogy a működtetési jog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a Háziorvos csak személyesen végezhet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve.
6.) Jelen feladat-ellátási szerződést a felek határozott időtartamra kötik, 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig.
7.) Megbízó a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges szerződést saját nevében
köti meg, valamint a működési engedélyt saját nevére kéri meg.
8.) A Háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása, gondozása céljából. Helyettesítésről és annak
díjazásáról maga gondoskodik.
A helyettesítő orvosok: Dr. Vilinovszki Róbert (pecsétszám) háziorvos.
9.) Megbízó vállalja, hogy a jogszabályokban előírt megfelelő szakképzettségű asszisztencia
foglalkoztatásával segíti a Megbízott feladatainak ellátását, aki felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az asszisztens Borosné Soós Gabriella (asszisztens működési nyilvántartási szám:XXXX).
10.) A háziorvosi rendelés helye: Egészségügyi Központ Bicske, Kossuth tér 17.
11.) Szerződő felek a rendelési időt heti tíz órában (9 óra + 1 óra tanácsadás) határozzák
meg.
12.) Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Megbízott a rendelést a háziorvosi körzetben az alábbiak szerint biztosítja:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Tanácsadás:
13.) Megbízó a 2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám alatt lévő rendelő közüzemi díjainak költségét, takarítását saját költségvetéséből fedezi. Megbízott telefonszámláját, internet előfizetését saját bevételei terhére fedezi.
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14.) A felek megegyeznek abban, hogy Megbízott a 60/2003. (X.20.) ESzCsm rendelet 1.
melléklet szerint a tárgyi feltételekről és működőképes rendelkezésre állásukról saját felelősségére maga gondoskodik.
15.) A veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a Megbízott gondoskodik.
16.) Megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről, továbbá a jogszabályok által előírt jelentés megtételéről gondoskodni.
17.) Háziorvos a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában jelen szerződés alapján nem
vesz részt, tekintettel arra, hogy Megbízó más szolgáltatóval látja el a feladatot.
18.) Jelen szerződés megszűnik:
a.) Közös megegyezéssel: A szerződés felbontását, módosítását szerződő felek csak
írásban kezdeményezhetik az okok megjelölésével.
A kezdeményezést követően 30 napon belül egyeztetést folytatnak le, azt követően
15 napon belül döntenek, döntésükről egymásnak kölcsönösen írásbeli tájékoztatást
adnak.
b.) Egyoldalú felmondással: A szerződés rendes, egyoldalú felmondása esetén szerződő
felek hat hónap felmondási időben állapodnak meg, amelyet a másik félhez intézett
írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak.
A felmondást az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján indokolni kell. A felmondás csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat.
c.) Meghatározott esetekben azonnali hatállyal megszüntethető a szerződés:
 Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyét a Fejér Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes szerve visszavonja,
 amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az Egészségügyi Szolgáltatóval bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést,
 Közszolgáltató szerv az Egészségügyi Szolgáltató szerződésszegését, súlyos mulasztását igazolni tudja,
 ha a Magyar Orvosi Kamara Egészségügyi Szolgáltatót súlyos etikai vétségben
elmarasztalja,
 Megbízott / Egészségügyi Szolgáltató képviselője ellen súlyos szakmai, etikai
vagy büntetőjogi eljárás során jogerős elmarasztaló döntés született,
 ha jogszabályváltozás folytán lehetetlenné válik jelen szerződés hatályban tartása.
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19.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, az önálló orvosi tevékenység
folytatásáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
20.) Jelen szerződésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-a alá tartozó adatait, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 3/C. §-a szerint Közszolgáltató köteles a honlapján közzétenni.
21.) Alulírott szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.
Bicske, 2020. __________________

_______________________
Bicske Város Önkormányzata
képviseletében
Bálint Istvánné
Megbízó

BINO Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társaság képviseletében
Dr. Nagy Gyula
Megbízott

_______________________
Dr. Nagy Gyula
Háziorvos

Jogi szempontból ellenjegyzem:
………………………………………
Fritz Gábor
jegyző
Bicske, 2020. ________________________
Záradék:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződést megismerte és a
____________számú határozatában a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert.
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Bicske, 2020. ________________
………………………………………
Fritz Gábor
jegyző
Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

…………………………………………
Molnár Enikő
Pénzügyi Irodavezető
Bicske, 2020. _____________________

Jogi szempontból ellenjegyzem:

………………………………………
Fritz Gábor
jegyző
Bicske, 2020. ________________________
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