Előterjesztés
Dr. Kovács György háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelméről
1. előterjesztés száma: 189/2020.
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: határozati javaslat
2. melléklet: dr. Kovács György kérelme a rendelési idő módosítására vonatkozóan
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok: Humánerőforrások Bizottság
6. előterjesztés nyilvános 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.) Kormány rendelet
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet
- egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság!
A Homeo-Medik Bt. képviseletében eljáró dr. Kovács György háziorvos (6. számú felnőtt
háziorvosi körzet) rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz az alábbiak szerint:

változás előtt
hétfő: 13:00 – 16:00

változás után
hétfő: 13:00 – 16:00

kedd: 7:30 – 11:30

kedd: 7:30 – 11:30

szerda: 12:00-15:00

szerda: 12:00-15:00

csütörtök: 7:30 – 11:30

csütörtök: 7:30 - 11:30

páros hetek péntekjein:
13:00 – 15:00

páros hetek péntekjein:
9:30 - 11:30
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A szeptember hónapban megtartott képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy folytassak egyeztető tárgyalást a háziorvosokkal.
Az október 14-én (szerdán) megtartott egyeztető megbeszélésen a megjelent háziorvosok
egyhangúlag támogatták Kovács doktor úr páros hetek péntekjeire vonatkozó rendelési idő
módosítási kérelmét.
Amennyiben a képviselő-testület a kérelemnek helyt ad, a feladat-ellátási szerződés módosítása szükséges.
Bicske, 2020. október 21.

Bálint Istvánné
polgármester

1. melléklet a 189/2020. előterjesztéshez
HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Dr. Kovács György háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmének jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 6. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében
1.) helyt ad dr. Kovács György kérelmének és a Bicske 6. számú felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés rendelési időre vonatkozó részét módosítja olyan módon, hogy a rendelési idő páros hetek péntekjein: 9:30 - 11:30, páratlan
hetek péntekjein változatlanul: 13:00 – 15:00,
2.) felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 1.) pont szerinti módosítására és aláírására,
3.) felhatalmazza a polgármestert a Bicske 6. 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. október 31.
Felelős: polgármester
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