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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A 12. számú (Debrecen, Böszörményi út 136. szám) területi ellátási kötelezettséggel működő körzet
házi gyermekorvosa, Dr. Cseke Gábor bejelentette, hogy 2015. március 31. napjával befejezi a 40
éves gyermekgyógyászati tevékenységét, praxisjogának értékesítési szándéka sikertelen volt, ezért
kéri az Önkormányzattól a feladat további biztosítását. A házi gyermekorvos működési engedélye
2015. március 31-ig érvényes, melyet már nem kíván meghosszabbítani.
A házi gyermekorvosi körzet ellátási területe: Kismacs, Nagymacs, Kertváros.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontjában és az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező
feladatellátás alapján az Önkormányzatunknak biztosítani kell továbbra is a 12. számú házi
gyermekorvosi körzet betegellátását.
Mivel az alacsony lakosság- és a kártyaszám miatt a praxis önálló működtetésére nincs reális esély,
ezért az ellátás további biztosítása érdekében a körzet ellátási területének felosztása szükséges a
jelenlegi házi gyermekorvosok között, amely egyben a házi gyermekorvosi körzetek számának
csökkentését is jelenti.
A Böszörményi út 136. szám alatti rendelőben jelenleg két házi gyermekorvosi körzet működik –
ebből az egyik dr. Cseke Gábor praxisa – ellátási területük egymással határos. A 27. számú házi
gyermekorvosi körzet gyermekgyógyásza, dr. Gyöngyösi Andrea a kertvárosi területet ellátja,
átveszi. A kismacsi, nagymacsi gyermekek ellátását változatlan feltételek mellett a 10. számú házi
gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa dr. Varga Emil László vállalta - ebben a körzetben
szintén alacsony a lakosság- és a kártyaszám.
A további ellátás egészségbiztosítási finanszírozásához szükséges egyrészt a 12. számú házi
gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetése, a 10.
számú házi gyermekorvosi körzet működtetőjével kötött feladat-ellátási szerződés telephelyekre és
rendelési időre vonatkozó pontjainak módosítása, másrészt a DMJV Önkormányzat Közgyűlésének
az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati
rendeletének módosítása, amelynek 2. sz. melléklete a házi gyermekorvosi körzetek területi
meghatározását tartalmazza, ez egyben függeléke a feladat-ellátási szerződéseknek is.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontja és az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének a) pontja alapján,
figyelemmel a 2000. évi II. törvényben foglaltakra, valamint az 1/2013. (I.24.) önkormányzati
rendelet 2. melléklet 1.14. pontja értelmében
1.) tudomásul veszi, hogy dr. Cseke Gábor a 12. számú házi gyermekorvosi körzet
praxisjogának jogosultja 2015. március 31. napjával befejezi házi gyermekorvosi
tevékenységét.
2.) Közös megegyezéssel 2015. március 31. napjával megszünteti Dr. Cseke Gábor házi
gyermekorvossal a 2012. december 31. napján megkötött, a 12. számú házi gyermekorvosi
körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére vonatkozó Feladat-ellátási
szerződést.
3.) A 12. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségéhez tartozó Kismacs,
Nagymacs városrész házi gyermekorvosi ellátása érdekében módosítja a dr. Varga Emil
László házi gyermekorvossal a 2012. december 31. napján megkötött a 10. számú házi
gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére vonatkozó
Feladat-ellátási szerződést a melléklet szerint.
4.) Felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. február 12.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Házi gyermekorvosi feladatok ellátására
mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp
László, polgármester) Debrecen, Piac u. 20. szám, mint közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a
továbbiakban: Önkormányzat) másrészről Dr. Varga Emil László (székhelye: 4032 Debrecen,
Böszörményi út 119. 3/11.) a továbbiakban: Házi gyermekorvosi szolgáltató) között a 2012.
december 31. napján létrejött házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó Feladat-ellátási
szerződést a felek 2015. április 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
A Feladat-ellátási szerződés 8.) és 15.) pontja az alábbiak szerint módosul:
8.) A Házi gyermekorvosi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt házi gyermekorvosi alapellátást a
4031 Debrecen, Tócóskert tér 4. szám alatti saját maga által bérelt rendelőben és a 4002
Debrecen-Nagymacs, Kastélykert u. 42, Debrecen-Kismacs Orgona u. 16. alatti önkormányzati
tulajdonú rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes
rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi házi gyermekorvosi
alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb
állóeszközök fenntartásáról, felújításáról, beleértve a rendelő, a váró és a kapcsolódó egyéb
helyiségek tisztasági festését is.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvása, karbantartása, felújítása, (különösen a
tetőjavítás, ablakcsere, járda javítása, akadálymentesítés) a tulajdonos feladata, kötelezettsége.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan használatára vonatkozóan a felek külön szerződést kötnek.
Az Önkormányzat vállalja, hogy ha a szerződés fennállása alatt az önkormányzati tulajdonú
háziorvosi rendelőül szolgáló ingatlant értékesíteni kívánja, úgy azt felajánlja megvételre a
Háziorvosi szolgáltató számára azzal, hogy amennyiben az Önkormányzat vagyonáról szóló
24/2013. (V. 30.) önkormányzati. rendelet értelmében nem állnak fenn a vevőkijelöléssel történő
értékesítés feltételei, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 6:221. §-a szerinti elővásárlási jogot biztosít számára. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvényben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan
értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg minden más jogosultat megelőzően.
15.) A Házi gyermekorvosi szolgáltató a járási népegészségügyi intézet által kiadott működési
engedélyben meghatározott időrendben (Debrecen, Tócóskert tér 4. szám alatt hétfő: 8°º-11oo,
szerda, páratlan hét péntek: 8°º-11°º, kedd: 15°º-18°º, csütörtök: 16°º-18°º páros hét péntek: 15°º18°º, Kismacs: hétfő 113º-123º, csütörtök:12oo-13oo, Nagymacs: hétfő: 1245-1345, csütörtök: 1315-1415)
köteles rendelni és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az Önkormányzattal köteles
közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára
közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettsége körébe
tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a
betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá a 96/2003. (VII.
15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-aiban előírtak.
A Feladat-ellátási szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
A szerződő felek jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
D e b r e c e n, 2015. …............... ….
…………………………...............
DMJV Önkormányzata
képviseli: Dr. Papp László polgármester

…………………………………..
Dr. Varga Emil László
házi gyermekorvosi szolgáltató

