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JJ~ . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

a gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek vállalkozási formában történő 
ellátására vonatkozó pályázati kiírásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Képviselö-testület 20 12. j úniusi ülésén döntött a kőbányai egészségügyi alapellátásban 
résztvevő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, fogorvosokkal kötendö feladat-ellátási 
szerzödések elfogadásáról, valamint megalkotta az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
önkormányzati rendeletet. 

A rendelet előkészítése során a gyermek fogorvosi körzeteket áttekintve megállapítottuk, 
hogy a kerület hét gyermek fogorvosi körzete közül kettőben tevékenykedett közalkalmazott, 
mely körzetek lakosságszáma mcssze '---több mint 20%-kal - elmaradt a kerületi átlag 1765 
fötöl, illetve attól az értéktő!, amelyesetén finanszírozható és gazdaságosan működtethetö az 
ellátás. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kimutattatta, hogy e két körzet fenntartása nem 
volt gazdaságos, hosszú ideje veszteséget termelt, a hozzájuk kapcsolódó praxisjog nem 
értékesíthető, ezért - különös tekintettel arra a tényre, hogy a közalkalmazottak egyike 
nyugdíjasként végezte feladatát - indokoltnak láttuk egy gyermek fogorvosi körzet, s ezzel 
egyidejűleg egy fogorvos közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését. Az érintett 
fogorvos, majd ezt követően a másik közalkalmazott fogorvos is hozzájárult közalkalmazotti 
JOgviszonya 2012. december 31-ei határidővel közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez. , 
Mivel az említett két fogorvosi körzet fenntartása - az alacsony lélekszám miatt -
gazdaságtalan, ezért a már jelenleg is vállalkozási formában működtetett öt körzet mellett egy 
gyermek fogorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátása érdekében pályázat kiírása 
látszik indokoltnak. 
A Zsivaj utcai rendelőben vállalkozás keretében tevékenykedő házi gyermekorvosok közül 
két orvos jelentette be működtetési joga tervezett- néhány hónapon belüli - mcgszüntetését, 
és az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződése megszüntetésére irányuló szándékát. 
Tekintettel arra, hogy az érintett orvosok praxisjogának elidegenítésére többszöri kísérlet 
ellenére sajnálatos módon nincs remény, az Önkormányzatot terhelő egészségügyi alapellátás 
zavartalausága érdekében két házi gyermekorvosi körzet vállalkozási formában történő 
ellátására pályázat kiírása szükséges. 

H. A ,·égrehajtás feltételei 

A Képviselö-testület a korábbiakban több alkalommal kinyih·ánította azon álláspontját. 
miszerint az egészségügyi alapellátás vállalkozási formában történő biztosítását tartja 
kö\ etendónek. ennek ellenére. kizárólag az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében. a 
Kóbányai Egészségüg) i Szolgálat \ ezetője a Kép\·iselő-testület által ki írandó púl~ iu:atok 
megjelen._;sé\ el egyidöben közalkalmazotti álláshelyeket hirdet meg· d megürc~cdó 



praxisokban, ezzel is felkészülve arra az esetre, ha a pályázati eljárás eredménytelenül 
zárulna, hiszen működtetési jogra jogosult orvosok híján üres praxisokra OEP finanszírozási 
szerződést kötni lehetetlen. 

Megfelelő pályázók jelentkezése esetén természetesen a korábbi elképzeléseknek megfelelően 
a vállalkozási formában történő ellátást nyújtó személyeket részesí~ük előnyben. 

A pályázati felhívásokat az Egészségügyi Közlönyben, az Önkormányzat hivatalos honlapján. 
az Országos Alapellátási Intézet és a l\1agyar Orvosi Kamara honlapján kívánjuk közzétenni. 

Ill. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. november 12. 

jS~ n 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2012. (XI. 15.) határozata 
pályázati kiírásról gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek vállalkozási 

formában történő ellátására 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete területi ellátási 
kötelezettséggel működő gyermek fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak vállalkozási 
formában történő ellátására - az l. melléklet szerinti tartalommal - pályázatot ír ki. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a területi ellátási 
kötelezettséggel működő 300096294 és 300096295 sz. házi gyermekorvosi körzetek 
gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására - a 2. és 3. melléklet 
szerinti tartalommal - pályázatot ír ki. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 



l. melléklet a .. ./2012. ()\7. 15.) KOKI határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő gyermek fogorvosi körzet fogorvosi 

feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/20 ll. (XII. 
23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása, 

büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

orvosi diplomát és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatoL 

a személyesen közreműködő fogorvos 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyÍt\·ányát 

egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát, 

praxisengedély feltételei fennállásának igazolását, 

nyilatkozatot, mdy szerint a pályázó hozzájárul ahhoz. hogy a pályázati c:Uárás 
résztvc\·öi a pályázati anyagát megismerhessék, 

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Kép\ isdö-kstükt nyílt. 
\agy zárt ülé:;én kéri-c 



Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időtartamú feladat-ellátási szerződést 
köt. 

A praxis betöltésének kezdeti időpontja: 2013. március l. 

A feladat-ellátás helye: 

ll O l Budapest, Kőbányai út 4 7. sz. alatti, a szerzödés időtartamára térítésmentes használatra 
átadandó helyiségben, melynek rezsiköltségét az Önkormányzat viseli. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. január 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
egészségügyi referens nyújt a 01-4338-332-es telefonszámon, illetve Horváthné dr. Tóth 
Enikő jogtanácsos a 01-4338-255-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselö-testülete címére történő megküldésével (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni: "Házi gyermekorvosi pályázat". 

Személyesen 2013. január 18-ig: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Csoportvezetőjénél (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29. földszint 33.) 

Elektronikus úton a tileczkvnedrlapuilona@kobanva.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati határidő lejártát követő hónap testületi ülésének idöpontja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete fenntartja a jogot 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyi!vánítsa. 



2. melléklet a . ..12012. (XI. 15.) KOKT határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő 300096294 sz. házi gyermekorvosi 

körzet gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi IL törvényben, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi IL törvény végrehajtásáról szóló 313/20 ll. (XII. 
23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása, 

büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

orvosi diplomát és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 

a személyesen közreműködő házi gyermekorvos 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítYányát, 

egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát, 

praxisengedély feltételei fennállásának igazolását. 

nyilatkozatot mdy szerint a pályázó hozzájárul ahhoz. hogy a pályázati eljárás 
résztyevöi a pályázati anyagát megismerhessék, 

nyilatkozatot arróL hogy a pályázó pályázata elbírálását a KérJ\ isdö-ksüikt nyílt. 
\·agy zárt ütésén kái-e 



Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időtartamú feladat-ellátási szerződést 
köt. 

A praxis betöltésének kezdeti időpontja: 2013. március l. 

A házi gyermekorvosi körzetre jutó lakosságszám: 

620 fő 

A feladat-ellátás helye: 

ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2. sz. alatti, a szerződés időtartamára térítésmentes használatra 
átadandó helyiségben, melynek rezsiköltségét az Önkormányzat viseli. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2013.januárl8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
egészségügyi referens nyújt a 01-4338-332-es telefonszámon, illetve Horváthné dr. Tóth 
Enikő jogtanácsos a O l-4338-255-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni: "Házi gyermekorvosi pályázat". 

Személyesen 2013. január 18-ig: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Csoportvezetőjénél (ll Q 2 Budapest, Szent 
László tér 29. földszint 33.) 

Elektronikus úton a tileczkynedrlapuilona@.kobanva.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati határidő lejártát követő hónap testületi ülésének időpontja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép\ iselő-testülctc fenntartja a jogot. 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 



3. melléklet a .. ..:2012. (Xf 15.) KOKT határozatho::: 

P ÁL Y ÁZA TI FELHÍV ÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő 300096295 sz. házi gyermekorvosi 

körzet gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (IL 25.) EüM rendeletben, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/20 ll. (XII. 
23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása, 

büntetlen előélet 

A pályázathoz csatolni kell: 

orvosi diplomát és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégki\·onatot, 

a személyesen közreműködő házi gyermekorvos 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványát, 

egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát. 

praxisengedély feltételei fennállásának igazolását, 

nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás 
résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék, 

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Kép\ iselő-testület nyílt. 
vagy zárt ülésén kéri-e 

Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időtartamú tdacbt-ellátási sz-::rzóMst 
köt. 



A praxis betöltésének kezdeti időpontja: 2013. március l. 

A házi gyermekorvosi körzetre jutó lakosságszám: 

658 fő 

A feladat-ellátás helye: 

ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2. sz. alatti, a szerződés időtartamára térítésmentes használatra 
átadandó helyiségben, melynek rezsiköltségét az Önkonnányzat viseli. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. januári 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
egészségügyi referens nyújt a 01-4338-332-es telefonszámon, illetve Horváthné dr. Tóth 
Enikő jogtanácsos a 01-4338-255-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltűntetni: "Házi gyermekorvosi pályázat". 

Személyesen 2013. január 18-ig: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Csoportvezetőjénél (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29. földszint 33.) 

Elektronikus úton a tileczkvnedrlapuilonaf{ickobanva.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati határidő lejártát követő hónap testületi ülésének időpontja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép\iselő-testülete fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 


