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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

. számú előterjesztés 

a Heim Pál Gyermekkórházzal feladatellátási szerződés kötéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: egészségügyi törvény) 
152. § (l) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. 
A gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó éjszakai és szünnapi ambuláns és kijáró 
gyermekorvosi ügyeleti ellátást Önkormányzatunk a Heim Pál Gyermekkórházzal (a 
továbbiakban: Gyermekkórház) kötött megállapodás alapján biztosítja a kerület 
gyermeklakossága számára. 
2013. december 31-ig a gyermekorvosi ügyeleti feladatokra vonatkozóan a Kőbányai 

Egészségügyi Szolgálat (a tov:ábbiakban: Egészségügyi Szolgálat) rendelkezett működési 
engedéllyel, mely alapján finanszírozási szerződést kötött az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral (a továbbiakban: OEP) mint az Egészségbiztosítási Alap kezelőjéveL 
Az Egészségügyi Szolgálat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 4311999. (III. 3.) Korm. rendelet által 
ügyeleti feladatok díjazására megállapított, az OEP által számára folyósított összeget utalta át 
a gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása fejében a Gyermekkórház számára 

A 2013. december 31-ei hatállyal megszűnt Egészségügyi Szolgálat jogutódjaként létrejött 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) 
működési engedélyének kiadását követően az ÁNTSZ arról tájékoztatott bennünket, hogy a 
gyermekorvosi ügyeleti tevékenység nyújtására - X. kerületi telephely hiányában - nem áll 
módjában működési engedélyt adni a jogutód intézmény számára. 
Működési engedély hiányában a Humánszolgáltató Központtal a szóbanforgó egészségügyi 
tevékenység Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozására nem köt szerződést az OEP. 

Fentiek következtében a korábbi szerződéses konstrukció (közreműködői szerződés) nem 
nyújt megoldást az Önkormányzat kötelező feladatának más egészségügyi szolgáltató 
bevonásával történő ellátására, ezért feladatellátási szerződés kötésével kapcsolatban 
tárgyalásokat folytattunk a Heim Pál Gyermekkórház orvosigazgatójávaL A tárgyalások 
eredményeként kidolgoztuk a feladatellátási szerződés tervezetét, melyet a Gyermekkórház 
jogtanácsosával egyeztettünk. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Önkormányzat és a Gyermekkórház közötti feladatellátási szerződés megkötése az 
egészségügyi tevékenység tényleges ellátásában változást nem idéz elő, az Önkormányzat és a 
lakosság számára érdeksérelemmel nem jár. 
Az ügyeleti feladatellátás jogcíme módosul, amely a finanszírozási háttér biztosítása 
szempontjából elkerülhetetlen. 



---------------------

Az Önkormányzat az egészségügyi törvényben az alapellátás körében meghatározott feladatát 
adja át a Gyermekkórháznak, amely ez alapján az OEP-pel közvetlenül szerződve a 
finanszírozási szerződés alanyává lép elő, ily módon jut hozzá a változatlan összegű 
díjazásához. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatát. 

Budapest, 2014. február 18. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (II. 20.) határozata 
a Heim Pál Gyermekkórházzal feladatellátási szerződés kötéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Heim Pál 
Gyermekkórházzal kötendő feladatellátási szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 



l.melléklet a . ../2014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

FELADATELLÁTÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29., adószáma: 15735739-2-42) képviseli Kovács Róbert polgármester megbízásából 
W ee ber Tibor alpolgármester mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat, illetve 
Megbízó), 

másrészről a Heim Pál Gyermekórház (l 0 89 Budapest, Üllői út 86.) adószám: 
................... , az . . . . . . . . . . . . Banknál vezetett folyószámlaszáma: 
................................. ) képviseli ....................... mint megbízott (a továbbiakban: 
Megbízott) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

l) A Megbízó a jelen szerződés alapján megbízza a Megbízottat a Budapest X. kerület 
gyermeklakossága számára biztosítandó éjszakai és szünnapi ambuláns és kijáró 
gyermekorvosi ügyelet ellátásával. 

2) A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott a külön jogszabályban meghatározott, 
gyermekorvosi ügyeleti tevékenység ellátásához szükséges feltételeknek megfelel, a 
szakmai, formai és adminisztratív követelményeket teljesíti. 

3) A Megbízott a jelen feladatellátási szerződés l. pontjában meghatározott 
gyermekorvosi ügyelet ellátását elvállalja azzal, hogy tevékenysége során a mindenkor 
hatályos jogszabályok, illetve egyéb szakmai és etikai szabályok maradéktalan betartása 
mellett, az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. 

4) A Megbízott az ügyeleti tevékenység tárgyi eszközeinek a szerződés időtartama alatti 
folyamatos rendelkezésre állásáról az alábbiak szerint gondoskodik: 

A Megbízott biztosítja 
az ügyeleti hívásokat fogadó telefonkészülékeket, 
a megkülönböztetett jelzéssel ellátott személygépkocsit, 
az egészsegugyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírt 

feltételeknek történő mindenkori megfelelést, 
az orvos szükséges eszközeit, az ügyelet folyamatos működéséhez szükséges 
egyszer használatos eszközöket, gyógyszereket, kötszereket, vegyszereket, 
irodaszerek et, 
az azonnali beavatkozás, ellátás érdekében nélkülözhetetlen gyógyszereket, 
a gépkocsik hírközlésbe történő bekapcsolását. 



5) A Megbízottat terheli az ügyeleti hívásokat fogadó szakdolgozó biztosítása, az 
ügyeletben résztvevő személyek dijazása, a szükséges eszközök üzemeltetési költsége, a 
dolgozók védőruhájának biztosítása. 

6) Felek megállapodásaszerint munkanapokon az ügyeleti ellátás 20.00 órakor kezdődik 
és másnap 8.00 óráig tart, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 8.00 órától másnap 
reggel 8.00 óráig tart. 

7) A Megbízottnak a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátása során az 
ügyeletre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásokat maradéktalanul be kell tartania. 

8) A Megbízott vállalja a kőbányai gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás igénybevételére 
jogosult lakosok telefonhívásainak fogadását az ügyelet hétjegyű telefonszámán 
valamint egyidejűleg a hívások rögzítését és megőrzését az adatvédelmi 
jogszabályokban előírtak szerint. A jelen szerződésben szabályozott ügyeleti rendszer a 
sürgősségi esetekben biztosítja Kőbánya gyermeklakossága számára az egészségügyi 
ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét, az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. ll.) ESzCsM 
rendeletben foglaltak szerint. Sürgős szükség esetén a Megbízott - a jelen szerződésben 
meghatározott időintervallumban - az adott körülmények között, tőle elvárható módon 
és a rendelkezésre álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt 
nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi. Kétség esetén a sürgős 
szükség fennállását vélelmezni kell. 
A Megbízott vállalja, hogy hívásra a ki vonuló egységet- a jogszabálynak megfelelően
azonnal a helyszíme küldi, velük folyamatos rádiókapcsolatot tart. 
Amennyiben a kivonuló egység valamely korábban kapott feladatai miatt nem 
riasztható, a Megbízott az újabb sürgős hívás ellátásáról gondoskodik. 

9) A Megbízott köteles a jelen szerződés időbeli hatálya alatt gondoskodni a jogszabályi 
feltételeknek megfelelő, érvényes szakmai felelősségbiztosítás folyamatos fennállásáróL 

lO)A Megbízott az általa biztosított szolgáltatás teljesítése során a Polgári Törvénykönyv 
általános szabályai szerint teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megbízóval, 
valamint az ellátott személyekkel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki 
felróhatóan keletkeztek. 

ll) A szolgáltatás nyújtásának helyszínéül a felek a Heim Pál Gyermekórház l 0 89 
Budapest, Üllői út 86. szám alatti orvosi rendelőjét jelölik meg, ahol a szerződés tárgyát 
képező egészségügyi tevékenység ellátásához szükséges tárgyi minimum feltételeket a 
Megbízott biztosítja. 

12) A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi 
szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása érdekében a Megbízott 
közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral mint az Egészségbiztosítási Alap 
kezelőjével finanszírozási szerződést kössön. 

13) A felek rögzítik, hogy a Megbízott a jelen szerződésből fakadó kötelezettségei 
teljesítéséhez az Önkormányzat részéről a finanszírozás kiegészítésére, s egyéb 
pénzügyi támogatásra nem tart igényt. 



14) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést 2014. március l. 
napjától kezdődően határozatlan időtartamra kötik. 

15) A jelen feladatellátási szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor 
megszüntethetik, illetve bármelyik fél, indokolási kötelezettség nélkül, egyoldalú 
nyilatkozatával, három hónap felmondási idő megtartásával [elmondhatja. 

16) Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződés azonnali hatállyal 
[elmondható. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha bármelyik fél a jelen 
feladatellátási szerződésből vagy a hatályos jogszabályokból fakadó kötelezettségét 
megszegi, különösen, ha az ügyeleti ellátás szakmai előírásait a Megbízott súlyosan 
megsérti. 

17) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, a hatályos egészségügyi jogszabályok és 
a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Budapest, 2014. február 

Megbízó 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 

Megbízott 
Heim Pál Gyermekkórház. 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 


