
Polgármesteri döntésvéleményező lap a 2021. április 28-án kézbesített javaslatrólTisztelt Képviselő-társaim!A mellékelt előterjesztéssel kapcsolatosan várom véleményüket az alábbi űrlap kitöltésével és 2021. április 30. napián 8,00 óráig történő visszajuttatásával.2021. április 28. Tisztelettel:
polgármester
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1. 2. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése
Dátum:..................................................

..........................................olvasható név
....................................................... aláírás



Tököl Város Önkormányzat Polgármestere2316 Tököl, Fő u. 117.Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920E-mai 1: hivatal@tokol.hu
2. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének közös 
megegyezéssel történő megszüntetése

41/2021. (IV.30.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés 
szerinti felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő 
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint 
határozok:Tököl Város Önkormányzata nevében,1) Dr. Bállá Mária háziorvos kérésére hozzájárulok a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés 2021. április 30. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, ez úton is megköszönve a Doktornő sok évtizedes áldozatos munkáját,2) a feladatellátás biztosítása érdekében 2021. május 1. napjától kezdődően határozatlan időre Tököl 2. számú háziorvosi körzet feladatainak helyettes orvossal történő ellátására a Co-Medi- 
Catus Kft-vel (cégjegyzék szám: 13-09-073810, képviseli: Dr. Békássy Szabolcs) szerződést, asszisztensi feladatok ellátására munkaszerződést kötök.3) a Tököl 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében a szükséges jognyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat megteszem, a szerződéseket és az egyéb szükséges dokumentumokat aláírom, valamint a szükséges hatósági engedélyeket beszerzem.4) a 2. számú háziorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel történő ellátásához szükséges forrást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötendő finanszírozási szerződés alapján befolyó bevétel terhére, valamint a 2021. évi költségvetés terhére biztosítom.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoflman PálPolgármester



Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri 

döntés meghozatalára

Tárgy: 2. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének közös 
megegyezéssel történő megszüntetése

Tisztelt Polgármester Úr!
Előterjesztő jegyzőElőterjesztés szakmai előkészítője jegyző, aljegyzőAz előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri döntés szükséges

Tököl Város Önkormányzata 2013. december 6-án feladat-ellátási szerződést kötött - dr. Bállá Máriával. Megromlott egészségi állapotára hivatkozva Dr. Bállá Mária kezdeményezte a Tököl 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2021. április 30. napjával. Továbbá praxisjogáról térítésmentesen lemondott az Önkormányzat javára.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak szerint az egészségügyi alapellátás megszervezéséért a települési önkormányzat felel.Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) határozza meg a helyi önkormányzatok egészségüggyel összefüggő feladatait. Az Eütv. 152. § (1) bekezdése alapján, a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,• a fogorvosi alapellátásról• az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról• a védőnői ellátásról• az iskola-egészségügyi ellátásról.Az Önkormányzat feladata, hogy a folyamatos és zavartalan háziorvosi feladat ellátás biztosításához, a hiányzó praxisjogos orvos helyettesítéséről, vagyis „tartós helyettesítésről" gondoskodjon.Ennek megfelelően az Önkormányzatunk a praxisban 2021. május 1. napjától tartós helyettesítéssel láttatná el a háziorvosi feladatokat és az asszisztensi teendőkre is szerződést kötnénk.Az ellátás zavartalansága érdekében javaslom, hogy az Önkormányzat szerezze meg a működési engedélyt és kössön finanszírozási szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal (NEAK).Tárgyalást folytattam Dr. Békássy Szabolcs háziorvossal (Co-Medi-Catus Kft-vel (cégjegyzék szám:13- 09-073810, képviseli: Dr. Békássy Szabolcs) a feladat-ellátásról, aki mint helyettesítő orvos - dr. Medveczky Sándor háziorvos közreműködésével átmenetileg - elvállalta a körzetben a feladat ellátását. A helyettesítésre vonatkozó megállapodás tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.A helyettesítésért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megállapított mindenkori finanszírozási összeg illeti meg a helyettesítő orvost.Önkormányzatunknak a helyettesítés idejére a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal által kiállított működési engedéllyel kell rendelkezni.A háziorvosi praxis Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása Önkormányzatunk és a NEAK által kötött finanszírozási szerződés alapján valósulhat meg.Mindkét esetben előfeltétel, hogy a helyettesítésre az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kössön. Tisztelt Polgármester Úr, a 3. számú háziorvosi körzetéhez hasonlóan e döntést követően megnyílik a lehetőségünk a 2. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásának újjászervezésére.

1



.../2021. (...) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4J bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó 
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:Tököl Város Önkormányzata nevében,1) Dr. Bállá Mária háziorvos kérésére hozzájárulok a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés 2021. április 30. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, ez úton is megköszönve a Doktornő sok évtizedes áldozatos munkáját,2) a feladatellátás biztosítása érdekében 2021. május 1. napjától kezdődően határozatlan időre Tököl 2. számú háziorvosi körzet feladatainak helyettes orvossal történő ellátására a Co-Medi-Catus Kft-vel (cégjegyzék szám:13-09-073810, képviseli: Dr. Békássy Szabolcs) szerződést, asszisztensi feladatok ellátására munkaszerződést kötök.3) a Tököl 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében a szükséges jognyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat megteszem, a szerződéseket és az egyéb szükséges dokumentumokat aláírom, valamint a szükséges hatósági engedélyeket beszerzem.4) a 2. számú háziorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel történő ellátásához szükséges forrást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötendő finanszírozási szerződés alapján befolyó bevétel terhére, valamint a 2021. évi költségvetés terhére biztosítom.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

MELLÉKLET

áírásElőterjesztő: 0vx< íj!Szakmai előkészítő: 1 LIrodavezető:
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat helyettesítéssel 
történő működtetésére

- Tököl 2. számú felnőtt háziorvosi körzet -mely létrejött - egyrészről: Tököl Város Önkormányzata (székhely: 22316. Tököl, Fő utca 117., adószám: 15730923-2-13; statisztikai számjel: 15730923-8411-321-13; törzskönyvi nyilvántartó: 730929.) képviseletében Hoffman Pál polgármester, mint feladatot átadó, a továbbiakban (Megbízó)másrészről: Co-Medi-Catus Kft (cégjegyzék szám:13-09-073810, képviseli: Dr. Békássy Szabolcs, székhelye: 2315 Szigethalom, Dobó K. utca 27., telephely: 2315 Szigethalom, Dobó K. utca 27., adószám: 12198728-1-13), a szolgáltatást nyújtó orvos neve: dr. Békássy Szabolcs
nyilvántartási száma: 68274
foglalkoztatási jogviszonya: alkalmazott
egészségügyi alkalmassági vizsgálat dátuma, eredménye: alkalmas ........... , mint a háziorvosi ellátásifeladatokat átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Megbízott) közöttaz alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbi feltételekkel:
1) A Megbízó az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott kötelező feladatkörében, valamint 
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az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ában részletezett feladat- és hatáskörében állapította meg a település háziorvosi ellátási körzeteit.
2) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Megbízó kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi szolgáltatást - a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően - Tököl 2. számú háziorvosi körzetében - praxisjoggal rendelkező háziorvos hiányában - 2021. május 1. napjától helyettesítés útján biztosítja, az 1. számú melléklet szerinti utcajegyzék szerint.
3) A helyettesítés időtartama az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 8.) Korm. rendelet 7/A. §- a szerint nem lehet kevesebb, mint a rendelési idő 50 %-a, azaz naptári hétre számítva, heti 10 óra, de munkanapokon minimum 2 óra.
4) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott - a mindenkori hatályos jogszabályok alapján, az ellátással összefüggő teendőket ellátja.
5) A Megbízott a szerződéskötéskor hatályos a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11.25.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget elvállalja.
6) A Megbízott - folyamatosan nyújtott gyógyító tevékenység keretében - köteles a rendelési időben nála jelentkező, a Megbízó működési területén, annak 2. számú háziorvosi körzetébe tartozó betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai szabályok szerint színvonalasan kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, jelentési kötelezettségének eleget tenni, továbbá bármely személyt köteles a sürgősségi betegellátás szabályainak megfelelően ellátni.
7) Megbízott nyilatkozik, hogy mint helyettesítést végző, a jogszabályban rögzített szakmai feltételekkel rendelkezik, önálló háziorvosi tevékenységet végezhet. A háziorvosi ellátást a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak megfelelően biztosítja, valamint érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.
8) A Megbízott a háziorvosi teendőket, dr. Békássy Szabolcs háziorvos útján látja el - kivéve indokolt akadályoztatását. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, - gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.A helyettesítésre a 4/2000. (11.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott előírások irányadóak, a Megbízott szabadsága, betegsége, szakmai továbbképzése, illetve egyéb jellegű távolléte idején a helyettesítésről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - a Megbízott maga gondoskodik.A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az ellátást igénybe vevőknek minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz a Megbízott rendelési idejében és rendelőjében történjen.
9) A Megbízottat a jelen szerződés szerinti 2. számú háziorvosi körzetben történő helyettesítési feladatok ellátásáért a Megbízónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján keletkező, asszisztensi díjazással csökkentett bevétellel megegyező díjazás illeti meg, melyet a Megbízó havonta a számla keltét követő 15 napon belül utal át a Megbízott által leadott és a Megbízó által befogadott számla ellenében. A díj HUF-ban értendő.A számlát Tököl Város Önkormányzata részére kell kiállítani és megküldeni (2316. Tököl Fő utca 117.). A hatályos jogszabályoknak megfelelő számla elkészítéséért a Megbízott felelős. A Megbízó a Megbízott által a tárgyhót követő hónap 15. napjáig 1 példányban kiállított és a Megbízó által befogadásra került számla ellenértékét a kiállítás keltét követő tizenöt napon belül a Megbízottnak a befogadott számlán szereplő bankszámlájára átutalással teljesíti.
10) Megbízó a megbízás időtartamára a Megbízott használatába bocsátja a háziorvosi területi ellátási kötelezettségből eredő feladatok ellátása céljára a Megbízó által e célra bérelt 2316 Tököl, Fő utca 90. szám alatti Egészségközpont I. számú háziorvosi rendelőjét.
11) Megbízó a háziorvosi ellátás számára díjmentesen biztosítja a 12. pontban meghatározott helyiséget és a kiszolgáló helyiségeket a praxis személyes ellátásáig.
12) Megbízott kizárólagosan jogosult használni a 13. pontban meghatározott helyiséget a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba: 10,08 m2, nővérszoba: 8,06 m2, vetkőző: 1,68 m2, raktár: 1,54 m2, váró: 9 m2, összesen: 30,36 m2), továbbá közös használat mellett a kiszolgáló helyiségeket.
13) Megbízó a közös használatú kiszolgáló helyiségek takarítását saját költségen biztosítja, a Megbízott kizárólagos használatában lévő helyiségek takarításáról maga köteles gondoskodni. Megbízó vállalja, hogy a 12. pontban meghatározott helyiség tekintetében a saját költségén biztosítja a Megbízott részére a fűtést és a közműveket (víz, gáz, villany, csatorna, szemétszállítás). Megbízott vállalja, hogy a rezsi-költségeket az általa kizárólagosan használt helyiségek nagyságának (m2) arányában Megbízó részére a Megbízó által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül megtéríti. Késedelmes teljesítés esetén a bérleti díj késedelmére vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
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14) Megbízott a közös használatba adott helyiséget kizárólag az 1. pontban meghatározott kötelezettségekből eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történő hasznosításához, illetve további használatba, albérletbe adásához nem szerez.
15) Megbízott a 12. pontban megjelölt helyiségeket, valamint az egyes berendezési és egyéb tárgyakat jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át a Megbízótól. Megbízott a használatba átvett ingó és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt Megbízottnak meg kell térítenie.
16) Megbízott kötelessége, hogy a megbízási díj összegéből biztosítsa a háziorvosi ellátás zavartalan működését, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges személyi feltételek - kivéve az asszisztens foglalkoztatása - megteremtését és a minimumfeltételek körébe tartozó, Megbízó által korábban körűen biztosított, amortizálódó tárgyi (orvosi) eszközök pótlását.
17) Megbízott köteles a megjelölt feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő veszélyes hulladék elszállítására, a rendelői textília tisztíttatására, a takarítás költségeinek viselésére, valamint a feladatellátással összefüggésben felmerülő egyéb költségek viselésére.
18) Megbízó köteles Megbízottnak megadni minden olyan információt, amely a jelen szerződésben megjelölt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, továbbá köteles tájékoztatni Megbízottat a városi egészségügyi ellátást érintő aktuális kérdésekről.
19) Megbízott köteles Megbízót évente legalább egyszer, kérésre pedig bármikor tájékoztatni az ellátási terület működtetéséről, a jelen szerződésben megjelölt feladatellátás teljesítéséről, ide nem értve a konkrét szakmai tájékoztatást. Megbízó jogosult ellenőrizni a jelen szerződés szerinti feladatellátás teljesítését.
20) Jelen szerződés megszűnik, amennyiben a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a Megbízóval kötött finanszírozási alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződést azonnali hatállyal felmondja, továbbá, ha a fenti szerződések egyéb módon megszűnnek, valamint, ha a Megbízott teljesítése nem szerződésszerű és Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondja.
21) Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében a Ráckevei Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Felek megállapodnak, hogy a bírósági eljárás megindítása előtt szerződő felek felkérik a Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét a vitás ügy rendezésének előmozdítására.
22) A jelen szerződést Tököl Város Önkormányzata a............................... számú........ határozattal elfogadta.A jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.Tököl, 2021..........

megbízó megbízott
jogi ellenjegyző:
pénzügyi ellenjegyző:
1. számú melléklet

Utcajegyzék

2. számú melléklet

2. számú háziorvosi körzet rendelési ideje

Hétfő ....  óráig

Kedd ....  óráig

Szerda ....  óráig

Csütörtök ....  óráig

Péntek .... óráig
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