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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Humán
Ügyek Bizottsága feladat ellátási szerződést kötött a 19. számú felnőtt háziorvosi körzet
működtetésére, a 1091 Budapest, Üllői út 65-67. sz. alatti rendelőben, a Medico Line Bt.
egészségügyi szolgáltatóval (képviseli: Dr. Örsi Krisztina, az ellátásért felelős: Dr. Örsi
Krisztina háziorvossal, 2012. június 01-től 2017. május 31-ig, 5 éves határozott időtartamra.
Dr. Örsi Krisztina egészségügyi szolgáltató és háziorvos 2016. július 15.-én bejelentette, hogy
2016. október 01.-től gyermekvállalás miatt, tartós távolléte alatt, hétfő és szerdai napokon
Dr. Pataki Éva, kedd – csütörtök - pénteki napokon Dr. Herczeg Tünde helyettesíti.
A feladat ellátási szerződés 3.4. pontja alapján:
„3.4.Egészségügyi Szolgáltató felnőtt háziorvosa helyettesítéséről maga gondoskodik.
Helyettesítését csak az engedélyében szereplő orvos vagy erre a feladatra külön működési
engedéllyel rendelkező orvos láthatja el, aki a felnőtt háziorvosi feladatkörre előírt személyi
feltételeknek megfelel. A helyettesítő személy nevét a 4. sz. mellékletben kell rögzíteni, a
helyettesítő személy nyilatkozatát e melléklethez kell csatolni. Rendkívüli esetekben a
helyettesítésről az Önkormányzatot, valamint a rendelőben megfelelő helyen elhelyezett
hirdetményen az érintett lakosságot haladéktalanul értesíteni szükséges. Amennyiben az
Egészségügyi Szolgáltató a felnőtt/gyermek háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem
gondoskodik és e tényről az Önkormányzatot nem értesíti, ebből a körülményből keletkező
károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy működési
körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének. Ha a
helyettesítő felnőtt háziorvos az Önkormányzattal szerződési jogviszonyban lévő másik
Egészségügyi Szolgáltató háziorvosa és ellátási területe nem esik távol, azaz szomszédos a
helyettesítendő háziorvos területével, indokolt esetben jogosult a helyettesítést saját
rendelőjében ellátni az Önkormányzat írásbeli engedélye alapján. E tényről az illetékes
háziorvos az érintett ellátási terület lakosságát előzetesen köteles írásban tájékoztatni. Az
indokolt eset fennállásáról a Budapest Főváros Kormányhivatal VI., VII., VIII., IX. Kerületi
Népegészségügyi Intézete határoz.”
A feladat ellátási szerződés 4. számú mellékletében kerültek rögzítésre a rendelési időpontok
valamint a helyettesítést ellátó személyek.
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a Dr.
Örsi Krisztina által bejelentett helyettes orvosok nem kerültek rögzítésre, így ezen mellékletet
módosítani szükséges, mely módosítás az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
hatásköre. Dr. Örsi Krisztina benyújtotta Dr. Pataki Éva és Dr. Herczeg Tünde helyettesítésre
vonatkozó nyilatkozatait, valamint a végzettségüket igazoló egyetemi diplomáikat, háziorvos
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szakvizsga bizonyítványaikat, egészségügyi alkalmassági szakvéleményeiket, Magyar Orvosi
Kamarai tagságuk igazolását, EEKH által kiállított működési nyilvántartásaik igazolását.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz.
mellékletének II. 3. fb) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság dönt:
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat ellátási szerződésekről.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.

Budapest, 2016. augusztus 22.

Tisztelettel:

Zombory Miklós s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.
(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, hogy
1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló 30/2011.(XI.14.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott
19. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2012. június 01. napjától 2017.
május 31. napjáig a Medico Line Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Örsi Krisztina
háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési
rendet az alábbiak szerint módosítja:

Határidő:
Felelős:

„Helyettesítés rendje: Dr. Pataki Éva,
Dr. Herczeg Tünde”
2016. augusztus 31.
dr. Bácskai János polgármester

2. felkéri a polgármester urat a szerződés 1. pontban foglaltak szerinti módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
dr. Bácskai János polgármester
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