Előterjesztés
3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
1. előterjesztés száma: 49/2021.
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: határozati javaslat
2. melléklet: szerződés-tervezet
3. melléklet: dr. Perjés Péter Ábel kérelme a rendelési idő módosítására vonatkozóan
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok: 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.) Kormányrendelet
- 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
- a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet
Tisztelt Képviselő-testület!
A Paba Vitál Med. Kft. képviseletében eljáró dr. Perjés Péter Ábel háziorvos (3. számú felnőtt háziorvosi körzet) a velük kötött feladat-ellátási szerződés rendelési időre vonatkozó
pontjának módosítását kezdeményezte a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendeletben előírt feltételek okán.
Hivatkozott rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a „szoros praxisközösségben” való részvétel feltétele, hogy a háziorvosi szolgáltató a praxiskezelő által közzétett
formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújtson be, amelyben nyilatkozatot tesz arra
vonatkozóan, hogy vállalja - az egyéb feltételeknek való megfelelés mellett – hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel.
A vállalkozóval korábban megkötött feladat-ellátási szerződésben ennél kevesebb rendelési
idő szerepelt, a rendelési idő emelésére tekintettel kérte a vállalkozó, illetve a paxisjogosult
doktor úr a feladat-ellátási szerződésének a módosítását az alábbiak szerint:

1

rendelési idő

prevenciós rendelés

hétfő: 13:00 - 16:00

hétfő: 16.00 – 18:00

kedd: 8:00 – 11:00
tanácsadás: 11:00 – 12:00

-

szerda: 13:00 – 16:00

szerda: 16:00 - 18:00

csütörtök: 8:00 – 12:00

-

péntek: 8:00 – 10:00

-

Amennyiben a képviselő-testület a kérelemnek helyt ad, a feladat-ellátási szerződés módosítása szükséges.
Kérem a határozati javaslatnak megfelelően a szerződésmódosítás elfogadását.
Bicske, 2021. november 5.

Bálint Istvánné
polgármester
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1. melléklet a 49/2021. előterjesztéshez
HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés
módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében
1. helyt ad dr. Perjés Péter Ábel kérelmének és a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés rendelési időre vonatkozó 13. pontját a
kérelemnek megfelelő tartalommal módosítja,
2. felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosítására és aláírására,
3. felhatalmazza a polgármestert a Bicske 3. 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, illetve a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendelet
változásainak megfelelő szerződésmódosítást is.
Határidő: 2021. december15.
Felelős: polgármester
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2. melléklet a 49/2021. előterjesztéshez

Feladat-ellátási szerződés
módosítása
(tervezet)
mely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (KSH statisztikai számjele:
15727048-8411-321-07; székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4., képviseli: Bálint Istvánné
polgármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (továbbiakban:
Megbízó),
másrészről Paba Vitál Med Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 123. 2. em. 4.
a.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370078; adószám: 27977824-1-43; képviseli: Dr. Perjés Péter Ábel ügyvezető) mint Egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Megbízott), (Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv és Egészségügyi szolgáltató együtt: Felek), valamint
Dr. Perjés Péter Ábel (születési hely: xxxxxx, születési idő: xxxxxxxx; anyja születési neve:xxxxxxxx; lakcím: xxxxxxxxx.; orvosi bélyegző száma: xxxxxxxx), mint megbízott háziorvos (továbbiakban: Háziorvos) között.
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük feladat-ellátási szerződés címmel 2020.
szeptember 9. napján létrejött szerződés az alábbi pontban módosul:
2. A szerződés 13. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A háziorvosi szolgálatot Megbízott heti 20 órában köteles ellátni.
Ezen felül Megbízó vállalja, hogy munkanapokon 8:00 órától 16:00 óráig a betegek rendelkezésére áll, ezen időszak alatt biztosítja elérhetőségét.
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul:
Betegrendelés:
Hétfő:
13:00 - 16:00
Kedd:
8:00 – 11:00
Szerda: 13:00 – 16:00
Csütörtök:
8:00 – 12:00
Péntek:
8:00 – 10:00
Tanácsadás: Kedd: 11:00 – 12:00

Prevenciós rendelés:
Hétfő: 16:00 – 18:00
Szerda: 16:00 – 18:00
-
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A 2020. szeptember 9. napján létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai
változatlanul hatályban maradnak.
Bicske, 2021. __________________

____________________________
Paba Vitál Med Kft.
képviseletében
dr. Perjés Péter Ábel Megbízott

____________
Bicske Város Önkormányzata
képviseletében
Bálint Istvánné Megbízó

____________________________
dr. Perjés Péter Ábel
háziorvos

Záradék:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződésmódosítást megismerte és a
…/2021. (… . ….) számú határozatban a szerződésmódosítás aláírására felhatalmazta a polgármestert.

Bicske, 2021. ________________

____________
Fritz Gábor
jegyző

____________
Molnár Enikő
Pénzügyi Irodavezető

____________
dr. Petrik Péter
ügyvéd
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