
                                              Fedőlap 

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  egészségügyi  alapellátásban  működő  szolgáltatók  –  felnőtt  háziorvosok,  házi
gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő: Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     
                                                                                   

A napirendi pont rövid tartalma: 2021. február 15-én hatályba lépett a praxisközösségekről szóló
53/2021.  (II.9.)  Korm.  rendelet.  2021.  április  1.  napjáig  három  házi  gyermekorvos  jelezte
csatlakozását a területi kollegiális praxisközösséghez. 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 napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 17607-     /2021.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető 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: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu

Ügyiratszám: 17607-     /2021.
Ügyintéző: Demeter-Weiner Anett

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a
területén működő egészségügyi szolgáltatókkal feladat-ellátási szerződést kötött.

Dunaújváros közigazgatási területén 20 fő felnőtt háziorvos, 8 fő gyermek háziorvos és 12 fő fogorvos, azaz
összesen 40 fő orvos végzi tevékenységét területi ellátási kötelezettség mellett.

2021.  február  15-én  hatályba  lépett  a  praxisközösségekről  szóló  53/2021.  (II.9.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban: Rendelet).

A  Rendelet  hatálya  az  önálló  orvosi  tevékenységről  szóló  2000.  évi  II.  törvényben  meghatározott
háziorvosokra,  házi  gyermekorvosokra,  fogorvosokra  (a  továbbiakban  együtt:  háziorvos)  és  háziorvosi
szolgáltatókra, így minden Dunaújváros közigazgatási területén működő háziorvosi szolgáltatóra kiterjed.

A  praxisközösségek,  csoportpraxisok  jogi  kereteinek  megteremtésének  határidejét az  alapellátásban
dolgozó  orvosok  és  szakdolgozók  béremeléséhez  szükséges  2021.  évi  forrás  biztosításáról  szóló
1848/2020.  (XI.  25.)  Korm.  határozat  2021.  december  31.  napjában  állapította  meg,  így  jelenleg  csak
bizonyos feltételek ismertek.

A Rendelet 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.”



Önkormányzatunk részére 2021. április 1. napjáig három házi gyermekorvos jelezte, hogy a Rendelet 3. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott rendelési időnek, a feladat-ellátási szerződésben meghatározott
rendelési idejük nem felel meg, így az erre vonatkozó részt módosítani szükséges.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján a feladat-ellátási szerződés kötelező tartalmi eleme a rendelési
idő meghatározása.

Vélelmezzük,  hogy az év folyamán még érkezik  kérelem a területi  kollegiális  praxisközösségekhez való
csatlakozás miatt a feladat-ellátási szerződés módosítására. Ezért – a jelenlegi szabályozás fennmaradásáig
–  javasoljuk, hogy egy minta szerződés tervezet kerüljön elfogadásra.

Fentiek  alapján  kérem Tisztelt  Polgármester  Úr,  hogy  egyetértése  esetén  a  csatolt  határozat-tervezetet
szíveskedjen jóváhagyni!

Dunaújváros, 2021. április 22.
Tisztelettel:

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  ../2021. (V….) határozata  

az  egészségügyi  alapellátásban  működő  szolgáltatók  –  felnőtt  háziorvosok,
gyermek háziorvosok– feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület
hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy – a területi kollegiális praxiskö-
zösségekhez való csatlakozás miatt – az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatókkal megkötött
feladat-ellátási szerződések a jelen határozat 1-2. melléklete szerinti formában és tartalommal módosí-
tásra kerüljenek.

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  jóváhagyja  az 1. pontban hozott  döntés  alapján a
hatályos feladat-ellátási szerződések módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási
szerződéseket a területi kollegiális praxisközösségre vonatkozó jelenlegi szabályozás hatályosságának
idejéig.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2021. december 31.

 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítások 1-1 példányát küldje meg a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi Hivatala részére.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. december 31.

     
Dunaújváros, 2021.  …..

Pintér Tamás
polgármester








