Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 24-i rendes nyílt ülése

4. napirend

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám:6/2019.
Tárgy: Döntés a háziorvosi körzetek feladat-ellátási és bérleti szerződéséről
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

Nagykovácsi, 2019. január 16.
jegyző
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2019. január 16.
polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 141/2018. (XI.15.)
számú határozatával Dr. Kádár-Németh Krisztián Dávidot választotta a Nagykovácsi
4. háziorvosi körzet háziorvosának. A Képviselő-testület felhatalmazására aláírásra
került a feladat-ellátási előszerződés, mely alapján a Pest Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya Dr. Kádár-Németh Krisztián Dávid háziorvos részére
2019. február 1. napjával megadta a 4. számú háziorvosi körzetre a praxisengedélyt.
A kiadott praxisengedély birtokában kerülhet sor az önkormányzat és az orvos között
a bérleti és a feladat-ellátási szerződés megkötésére, mely a működési engedély
kiadásának egyik előfeltétele. A működési engedélyt szintén a Népegészségügyi
Főosztály adja ki, ennek megszerzése után szerződhet a háziorvos a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel a háziorvosi praxis finanszírozására és kezdheti
meg a háziorvosi tevékenységet.
A 4. háziorvosi körzet kialakítása miatt a háziorvosokkal folytatott egyeztetés alapján
került sor a háziorvosi rendelések idejének, valamint a rendelőhasználatnak a
kialakítására. A rendelési időpontok összehangolásánál az elsődleges szempont az
volt, hogy a háziorvosi rendelőben 8-19 óra között folyamatosan biztosított legyen a
háziorvosi ellátás. A rendelőhelyiség használata tekintetében a Dr. Sorbán András
doktor úr által használt rendelő kerül megosztásra.
A rendelési időt a háziorvosok a következőképpen javasolják meghatározni:
HÉTFŐ:
8.00 - 12.00 Dr. Solynóczki Katalin, Dr. Kádár-Németh Krisztián
11.00 - 15.00 Dr. Koltay Angéla
15.00 - 19:00 Dr. Sorbán András
KEDD:
8.00 - 12.00 Dr. Sorbán András
11.00 - 15.00 Dr. Koltay Angéla
15.00 - 19:00 Dr. Solynóczki Katalin, Dr. Kádár-Németh Krisztián
SZERDA:
8.00 - 12.00 Dr Kádár-Németh Krisztián
11.00 - 15.00 Dr. Solynóczki Katalin
15.00 - 19:00 Dr. Koltay Angéla, Dr. Sorbán András
CSÜTÖRTÖK:
8.00 - 12.00 Dr. Koltay Angéla, Dr. Sorbán András
11.00 - 15.00 Dr. Solynóczki Katalin
15.00 - 19:00 Dr. Kádár-Németh Krisztián
PÉNTEK:
8.00 -19.00 Dr. Solynóczki Katalin, Dr. Koltay Angéla, Dr. Sorbán András és Dr.
Kádár-Németh Krisztián változó munkarendben
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A rendelési idő változása miatt szükséges a háziorvosokkal kötött feladat-ellátási
szerződéseket módosítani. Az utóbbi évek gyakorlata szerint a feladat-ellátási
szerződésekből kikerültek a rendelőhasználata vonatkozó részek, melyek külön bérleti
szerződésekben egységesen lettek szabályozva. A jelenleg hatályos szerződések
2011. óta több módosításon estek át, melyek nem kerültek egységes szerkezetbe
átvezetésre. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 18/2016. (IX. 23.)
önkormányzati rendelet is módosult a 4. számú háziorvosi körzet kialakításával, ez
alapján pedig a rendelet 1. számú melléklete szerinti utcajegyzék is változott.
Fentiek alapján célszerű új feladat-ellátási és bérleti szerződések elfogadása az
előterjesztésben vázolt módosításokkal.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és döntsön a
határozati javaslatok elfogadásáról.
A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Nagykovácsi, 2019. január 17.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT I.
Tárgy: Döntés a 4. háziorvosi körzet feladat-ellátási és bérleti szerződéséről
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási
szerződést köt a KNK Pro Medical Kft-vel (Képviseli: Dr. Kádár-Németh Krisztián) a
Nagykovácsi 4. háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.
Felhatalmazza a polgármestert a háziorvosi feladat-ellátási és bérleti szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT II.
Tárgy: Döntés
szerződéséről

az

1-3.

háziorvosi

körzetek

feladat-ellátási

és

bérleti

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy dr. Sorbán András, dr. Koltay Angéla és Dr. Solynóczki Katalin háziorvosok
rendelési ideje az előterjesztés szerint módosuljon.
Felhatalmazza a polgármestert a háziorvosi feladat-ellátási és bérleti szerződések
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

