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2019. november 27-én tartandó testületi ülésére

Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átalakítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körzeteinek
megállapításáról és kialakításáról szóló 5/2018. (II. 28.) számú önkormányzati rendeletében
két házi gyermekorvosi körzet megállapításáról és kialakításáról rendelkezik.
Ennek megfelelően a városban két házi gyermekorvosi körzetben történik a gyermekek
ellátása.
Az elmúlt évekre jellemző lakónépességszám növekedés a 0 – 14 éves korosztályban is
megmutatkozik az alábbiak szerint:

Évek/körzetek 1. számú körzet
(Gárdony)

2. számú körzet
(Agárd,
Dinnyés)

összesen

2018. 12. 31. 814 fő 955 fő 1769 fő
2017. 12. 31. 768 fő 928 fő 1696 fő
2016. 12. 31. 722 fő 900 fő 1622 fő

Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet ellátási területébe tartozik Zichyújfalu egész területe,
mely az ellátandó lakónépességbe beletartozik, így a területi ellátási kötelezettség részét
képezi.

A folyamatosan növekvő gyermeklétszám, valamint a biztonságos, folyamatos ellátás
biztosítása miatt indokolttá vált a harmadik házi gyermekorvosi körzet kialakítása.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Ötv.) 2. § (2)
bekezdése szerint: „A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben
meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
háziorvosi körzetben folytatható.”

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. Kormányrendelet 8. § szerint: „(1) Területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapellátó Központ (továbbiakban: NEAK) a 2. § j) pontja szerinti lakosok igazolt számának
figyelembevételével köt finanszírozási szerződést a szolgáltatóval a háziorvosi körzet
(továbbiakban: körzet) lakosságának ellátására. (2) A területi ellátási kötelezettséggel működő
új háziorvosi szolgálatra akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató c) 0 – 14 év
közötti 600 – 800 fő lakos (továbbiakban: gyermekkörzet) ellátását biztosítja.

14 § (2) „A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján - a
(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az alábbi fix összegű díjra jogosult:
b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt 290 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van 272 000 Ft,
bc) 800 fő felett van 235 000 Ft,”



A körzetek átalakításánál fontos szempont a háziorvosi ellátás finanszírozhatóságának
biztosítása. Ennek alapján a körzet kialakítása során törekedni kell arra, hogy a körzet
lakónépessége elérje a finanszírozási minimumot, azonban ne haladja meg a szakmai
szempontból még elfogadható maximális létszámot.

A meglévő két körzet felosztásával 600 fő feletti körzetek jönnének létre, mely megfelel a
finanszírozhatóságnak, és a finanszírozási szerződéskötés minimális feltételének is.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Eüatv.) 6. § (1) – (2)
bekezdése szerint: „(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által
kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja
és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás
esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló
megállapodásban határozzák meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és
kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet - védőnői
ellátás esetén az országos tisztifőorvos -, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel
rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is.

A fentiek alapján készítettük el a három házi gyermekorvosi körzet utcajegyzékét, melyet az
érintett háziorvosokkal egyeztetünk.

Az újonnan kialakítandó házi gyermekorvosi körzet működéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltétel biztosítása is. Ebben a kérdésben az egyik legfontosabb az orvos megléte,
személye. A városunkban mindkét körzetben helyettesítést ellátó, Dr. Müller Éva
gyermekorvos személyében a feladatot ellátó személyi kötelezettség az érintett nyilatkozata
szerint is biztosított.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya praxisengedélyt annak a
kérelmezőnek ad ki, aki teljesíti a jogszabályban foglalt feltételeket, többek között azt, hogy
az önkormányzattal feladat-ellátási előszerződést köt. A kiadott praxisengedély birtokában
kerülhet sor az önkormányzat és az orvos között a feladat-ellátási szerződés megkötésére,
mely a működési engedély kiadásának egyik előfeltétele. Ennek megszerzése után
megkezdheti a háziorvosi tevékenységet az új orvos.

Meg kell vizsgálni, és annak eredményeként biztosítani szükséges az új körzeti rendelő
elhelyezését. Átmeneti megoldásként javaslom a Gárdony, Szabadság út 12. szám alatti,
jelenleg laborként is működő helyiség háziorvosi rendelővé történő kialakítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!

I. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kialakítja a harmadik házi gyermekorvosi
körzetet. A három házi gyermekorvosi körzet kialakításának tervezetét a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges véleményezési eljárást folytassa le.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth István polgármester



II. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. házi gyermekorvosi körzet feladat-
ellátásra Dr. Müller Éva orvossal feladat-ellátási előszerződést kíván kötni praxisjog
megszerzése érdekében.
Felkéri a polgármestert a feladat-ellátási előszerződés következő ülésre történő
beterjesztésére.
Határidő: 2019. december 18.
Felelős:    Tóth István polgármester

III. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. házi gyermekorvosi körzet
kialakításával kapcsolatos költségeket a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős:    Tóth István polgármester

Gárdony, 2019. november 21.

Tóth István
Polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező
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