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ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. július 15-én tartandó rendkívüli testületi ülésére

Javaslat felnőtt háziorvosi 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
négy felnőtt háziorvosi körzet megállapításáról és kialakításáról rendelkezik.
Ennek megfelelően a városban négy felnőtt háziorvosi körzetben történik a 14 év feletti
lakosság ellátása.
Az elmúlt évekre jellemző lakónépességszám növekedés a 14 év feletti korosztályban is
megmutatkozik az alábbiak szerint:

Évek/körzetek 1. számú
körzet

2. számú
körzet

3. számú
körzet

4. számú
körzet

összesen

2019. 12. 31. 2626 2559 1831 3635 10651
2018. 12. 31. 2591 2487 1865 3422 10365
2017. 12. 31. 2501 2404 1824 3277 10006

A 3. 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 lakosságszám, valamint a biztonságos, folyamatos ellátás miatt
indokolttá vált az ötödik felnőtt háziorvosi 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 a) 14 év feletti
1200 – 1500 fő lakos (továbbiakban: felnőtt körzet) 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:
a) felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa) nem éri el a 1200 főt 253 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fő között van 235 000 Ft,
ac) 1500 fő felett van 197 000 Ft,”
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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 négy körzet felosztásával 1500 fő feletti körzetek jönnének létre, mely megfelel a
finanszírozhatóságnak, és a finanszírozási szerződéskötés minimális feltételének is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja a felnőtt háziorvosi
körzetek átalakításával létrehozni az ötödik felnőtt háziorvosi körzetet.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetést a háziorvosokkal folytassa le az új
körzethatárok kialakítása érdekében.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. július 13.

Tóth István
polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező


