
Tisztelt Képviselő-testület!  
  
 
A kerület két házi gyermekorvosa, feladatellátási szerződése megszüntetésére irányuló          
kérelmet nyújtott be Újbuda Önkormányzatához. 

 
1.  

 
A 15-ös számú házi gyermekorvosi körzet (1116 Budapest, Albertfalva utca 3.) házi            
gyermekorvosa, dr. Szakolczai Ilona az Önkormányzattal megkötött       
KÖSZ-III-12-ÖO513/2014. számú Feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: FESZ)       
alapján a Dr. Szakolczai és Társai Bt. képviselőjeként végzi házi gyermekorvosi           
tevékenységét. Dr. Szakolczai Ilona 2020. március 27-én kelt nyilatkozatában a          
feladatellátási szerződés megszüntetését kérte, a körzet ellátását 2020. november 30.          
napjáig vállalta. 
 
Dr. Sinkó Gabriella - az Ambulanter Bt. képviselőjeként a 9-es számú házi            
gyermekorvosi praxis (1118 Budapest, Gazdagréti tér 5.) tulajdonosa - a          
KÖSZ-III-12-ÖO596/2014. számú FESZ alapján végzi a házi gyermekorvosi        
tevékenységet. 
 
Dr. Sinkó Gabriella 2020. június 22. napján kelt beadványában 6 hónapos rendes            
felmondással a feladatellátási szerződését felmondta. Dr. Sinkó Gabriella 2020.         
december 23. napjáig látja el a házi gyermekorvosi ellátás feladatait. 
 
A feladatellátási szerződések a fentiek szerinti határnapokon megszűnnek, a két          
praxistulajdonosnak pedig további 6 hónap áll rendelkezésre a praxis értékesítésére. 
 
A két gyermekorvos részéről a praxiseladási kísérletek eddig sikertelennek         
bizonyultak, így az érintett körzetekben a feladatellátás megszervezéséről a         
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a         
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja és 23. § (5) bekezdés 9. pontja, az                
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § b) pontja, továbbá a háziorvosi,             
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet           
1. § b) pontja alapján az Önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 
Az Önkormányzat egészségügyi szolgáltatója, a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit         
Kft. (a továbbiakban: Szent Kristóf Szakrendelő) Közszolgáltatási szerződésében        
szakmai feladatként, Alapító Okiratában tevékenységi körként szerepel a járóbeteg-         
ellátás, így a Szent Kristóf Szakrendelő rendelkezik az alapvető feltételekkel arra,           
hogy a betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben az átmeneti ellátást biztosítsa.  
 
Javaslom, hogy az Önkormányzat a fent említett két körzet esetében, illetve a            
továbbiakban az - akár átmenetileg - betöltetlenné váló felnőtt- és házi gyermekorvosi            



körzetek átmeneti ellátását a Szent Kristóf Szakrendelő szervezetén belül létrehozandó          
Alapellátási Igazgatóságon keresztül biztosítsa. Ebben az esetben az Alapellátási         
Igazgatóság végezheti a menedzseléssel kapcsolatos feladatokat, megszervezi a        
helyettesítést, eljár az illetékes járási hivatal Népegészségügyi Osztályánál a működési          
engedély szükséges módosítása, illetve a NEAK-nál a megkötendő finanszírozási         
szerződés ügyében. Javaslom, hogy az Alapellátási Igazgatóság létrehozásához        
szükséges 3 fő létszámfejlesztés bér- és járulék költségét - havonta 1 200 ezer Ft, éves               
szinten 14 400 ezer Ft összegben - az Önkormányzat 2020. november 1-jétől            
biztosítsa a Társaság részére, mely 2020-ra 2.400 ezer Ft. 
 

2.  
 
A kerület háziorvosainak életkorára és az adott járványügyi helyzetre tekintettel a           
jövőben várható több háziorvosi körzetben a körzetet ellátó orvos nyugdíjba vonulása,           
a praxis eladása. Az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében - a           
praxisok sikeres értékesítése és az újbudai praxisok vonzóvá tétele céljából -           
támogatási rendszer kidolgozása vált szükségessé . 
 
Az egészségügyi alapellátás biztosítására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.          
évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott             
praxisjog megvásárlására igénybe vehető önkormányzati hozzájárulás segítséget       
nyújthat mind a praxist átadó, mind az átvevő részére.  
 
A praxisjogot megszerzők számára további támogatási rendszerrel a letelepedés         
elősegítéséhez, illetve a magas szakmai színvonalú egészségügyi alapellátás        
biztosításához járulhatna hozzá Újbuda Önkormányzata. 
 
Javaslom a támogatási rendszer kidolgozását és ezzel kapcsolatos rendelet         
megalkotását az újbudai egészségügyi alapellátás folyamatos biztosításának       
elősegítése céljából. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést        
megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni. 
 
 
Budapest, 2020. október 1. 
  
  
  dr. László Imre 


