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Tárgy: Javaslat a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel 
2004. szeptember 30. napján kötött, 
2005. április 1. napjától hatályos 
egészségügyi ellátási szerződés 
felmondására, és egyéb kapcsolódó 
döntések meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2022. (V.26.) sz. határozatával (a továbbiakban. 
Határozat) kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, hogy a járóbeteg-szakellátást saját hatáskörben, saját 
fenntartású intézménye, a Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK, vagy Intézmény) útján kívánja 
biztosítani. A Határozat különösen fontos feladatként határozta meg a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézettel (a továbbiakban: Kórház) 2004. szeptember 30. napján kötött, 2005. április 1. napjától hatályos 
szakrendelések nyújtására vonatkozó megbízási (egészségügyi ellátási) szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 
megszüntetését, illetve a Képviselő-testület felkérte az Intézmény vezetőjét, Dr. Szécsényi-Nagy Balázst a 
járóbeteg-szakellátás átvételével kapcsolatosan felmerülő költségek, valamint személyi és tárgyi feltételek teljes 
körű feltérképezésére. 

Az intézményvezető a dokumentációt elkészítette, mely alapvetően két anyagot tartalmaz, egyrészt a járóbeteg-
szakellátás átvételének ütemezését (1. melléklet), másrészt a 2023. január 1. napjától tervezett szakrendelések 
struktúráját tartalmazza, megjelölve az egyes indítandó szakrendelések óraszámát szakrendelések szerinti 
bontásban. 

I. JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÁTVÉTELÉNEK ÜTEMEZÉSE 

Az ütemterv értelmében szükséges a Szerződés felmondása, ezt követően kell az intézményvezetőnek 
előszerződést kötnie a szakorvosokkal, illetve ezzel párhuzamosan kell az egyes szakellátások 
minimumfeltételeiről gondoskodni(a). Amennyiben ez megtörténik a VEK-nek működési engedélyt kell 
szereznie az egyes szakellátásokra, a működési engedélyeztetési eljárás határideje 60 nap. Így előreláthatóan a 
Képviselő-testület 2022. szeptemberi rendes ülésén adhat felhatalmazást az intézményvezetőnek a működési 
engedély beszerzésére. A járóbeteg-szakellátásra vonatkozó működési engedély beszerzését követően, annak 
birtokában lehet finanszírozási szerződés megkötését kérni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (a 
továbbiakban: NEAK), ezen finanszírozási szerződés megkötését jó esetben 2022. novemberi rendes ülésén 
tárgyalhatja a Képviselő-testület. Fentieket összefoglalva (dőlttel, aláhúzva, amely cselekvéshez képviselő-
testületi döntés szükséges!): 

1. 2022. június: döntés a Szerződés felmondásáról, illetve megszüntetéséről 
2. 2022. július-augusztus: döntés a kapacitás-nyilvántartásban kapacitás átcsoportosítás 

kezdeményezéséről és ellátási terület módosítás kezdeményezéséről a Kórházzal történt megállapodás 
alapján 

3. 2022. július-szeptember, illetve folyamatosan: járóbeteg-szakellátás minimumfeltételeinek biztosítása, 
illetve a szakorvosokkal történő megállapodások, előszerződések megkötése, működési 
engedélyeztetési dokumentáció előkészítése 

4. 2022. szeptember eleje: döntés a működési engedélyeztetési eljárás megindításáról 
5. 2022. október-november: gyáli járóbeteg-szakellátás működési engedélyének beszerzése 
6. 2022. november: döntés a NEAK-kal kötendő finanszírozási szerződésről 
7. 2022. december: finanszírozási szerződés megkötése a NEAK-kal 
8. 2023. január 1. járóbeteg-szakellátás átvétele 

A Szerződés (2. melléklet) 12. pontja értelmében a Szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül, a másik 
félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal 180 napos határidőre felmondani. Az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2/E. § (1) bek.-e is akként rendelkezik, 
hogy a felek a határozatlan időre kötött egészségügyi ellátási szerződést a másik félhez írásban intézett 
felmondással megszüntethetik. A felmondási határidő 180 napnál nem lehet rövidebb. A Kórház fenntartója a 
Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (a továbbiakban: Centrumkórház) az 
Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) hozzájárulását kérte a járóbeteg-szakellátás Gyál 
Város Önkormányzata részére történő visszaadáshoz. Az OKFŐ alap és szakellátásáért felelős főigazgató-
helyettese OKFŐ/24222-2/2022. iktatószámú levelében (3. melléket) hozzájárult a Kórház gyáli telephelyén 
működő járóbeteg-szakellátási tevékenység Gyál Város Önkormányzata részére történő visszaadáshoz. A Kórház 
vonatkozásában az OKFŐ az átadás-átvétel lebonyolításának felügyeletére a Centrumkórházat jelölte ki. 



Fentieknek megfelelően szükséges a Szerződés felmondása és a Kórházhoz való eljuttatása legkésőbb 2022. 
július 4. napján 180 napos határidővel, 2022. december 31. napjára a Kórházhoz intézett írásbeli 
jognyilatkozattal, melynek tervezete az előterjesztés 4. mellékleteként olvasható. 

(A kapacitás-nyilvántartásban kapacitás-átcsoportosítás kezdeményezése és ellátási terület módosítás 
kezdeményezése szükséges a 2023. január 1-től tervezett járóbeteg-szakellátás átvétel megtörténtéhez. Az Eftv. 
5/B. § (2) bek. a.) pontja szerint a kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási terület módosítása iránt kérelmet 
nyújthatnak be az ellátási terület módosításával érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartói közösen. Az Eftv. 7. 
§ (2) bek. szerint a fenntartók közösen kezdeményezhetik a fenntartásukban lévő egészségügyi szolgáltatók 
közötti kapacitásátcsoportosítást. E rendelkezésekre figyelemmel a Kórház fenntartójával közösen szükséges e 
kérelmeket benyújtani, melyekhez a Kórházzal, illetve fenntartójával egyeztetés szükséges. A kapacitás-
átcsoportosításhoz elengedhetetlen az átcsoportosítani kért kapacitások megjelölése, így legkésőbb e kérelem 
benyújtásáig a feleknek ebben meg kell egyezniük. Az előterjesztés azért számol az abban megjelölt német pont 
mennyiséggel, mert jelenleg a Kórház ezt javasolja, így ezzel lehet biztosan tervezni. Egy ennél esetlegesen 
magasabb pontszám kedvezően befolyásolhatja a járóbeteg-szakellátás finanszírozását. Mivel a felmondás a 
jelen ülés időpontjából következően előreláthatóan 2022. július 4. napján kézbesítésre kerül a Kórháznak és a 
megegyezés valamint a közös kérelem előkészítése is időigényes, azonban az eljárási idők miatt legkésőbb 
augusztusban a kapacitás-átcsoportosítási kérelmet be kell nyújtani, így emiatt került meghatározásra a július-
augusztusi időszak.) 

Az intézményvezető által készített ütemterv is tartalmazza, hogy az egészségügyben működő szakmai 
kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontja db) alpontjának értelmében a szakmai kamara 
véleményezési jogot gyakorol az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, 
egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál. Ennek megfelelően a Polgármester és a 
Jegyző 2022. május 31. napján kelt közös levélben kérte a gyáli járóbeteg-szakellátás önkormányzati átvételével 
kapcsolatban a Magyar Orvosi Kamara, és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Pest Megyei 
Szervezetének véleményét. A véleményezési joggal rendelkező illetékes szakmai kamarák a járóbeteg-
szakellátás átvételével egyetértő, azt támogató véleményüket az előterjesztés 5. mellékleteként olvashatják. 

II. JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS TERVEZETT STRUKTÚRÁJA, ÉS KÖLTSÉGEI 

Aktuálisan, jelen előterjesztés írásakor az alábbi 16 db szakrendelés működik városunkban, heti 91,5 órában 
(bőrgyógyászat, szemészet, és érsebészet szakrendelések nyújtására a Kórház működési engedéllyel rendelkezik, 
azonban ezen szakrendelések vagy szünetelnek, vagy pl. érsebészet egyáltalán nincs Gyálon): 

Ssz. Rendelés Rendelési idő Óraszám Rendelkezésre álló 
kapacitás (óra) 

1 Rheumatológia H 8:00-13:00 5 12 
2 Pszichiátria K 13:00-19:00 6 6 
3 Diabetológia H 8:00-12:00, Sz 16:00-19:00 7 10 
4 Sebészet K 8:00-12:00 4 10 
5 Kardiológia K 14:00-19:00, Cs 8:00-12:00 9 15 
7 Lipidambulancia K 8:00-13:00 5 0 
9 Orthopédia Cs 14:00-19:00 5 7 
10 Fül-Orr-Gégészet H 13:00-18:00, Sz 8:00-13:00, Cs 8:00-12:00 14 18 
11 Neurológia K 15:00-19:30, Sz 15:00-19:30 9 9 
12 Nőgyógyászat H 14:00-19:00, Cs 8:00-13:00 10 15 
13 UH Sz 8:00-12:00 

9,5 10 
14 UH II. P 7:30-13:00 
15 Urológia H 8:00-12:00 

8 9 
16 Urolgógia II. Cs 15:00-19:00 
17 Bőrgyógyászat szünetel 0 9 
18 Szemészet szünetel 0 10 
19 Érsebészet nincs 0 0 

Összesen 
  

91,5 140 
Fenti táblázatból jól látható, hogy az összes rendelkezésre álló kapacitás (140 óra) 65%-a, 91,5 óra jelenik meg 
valójában a gyáli betegek gyógyítása érdekében. 



Fentiekben bemutatott, jelenlegi szakrendelési struktúrát az intézményvezető az alábbiak szerint kívánja 
átrendezni, melyre két tervezetet készített: 

Ssz. Rendelés Terv 1 Óraszám Terv2 Óraszám 
Rendelkezésre álló 

kapacitás (óra) 
1 Rheumatológia 5 5 12 
2 Pszichiátria 5 5 6 
3 Diabetológia 10 14 10 
4 Sebészet 4 4 10 
5 Kardiológia 9 9 15 
7 Lipidambulancia 5 5 0 
9 Orthopédia 5 5 7 

10 Fül-Orr-Gégészet 18 18 18 
11 Neurológia 10 10 9 
12 Nőgyógyászat 10 15 15 
13 UH 4 4 

10 
14 UH II. 6 6 
15 Urológia 8 8 9 
17 Bőrgyógyászat 8 8 9 
18 Szemészet 8 8 10 
19 Érsebészet 0 0 0 

Összesen 115 124 140 
Előzőekkel összevetve, jól látható, hogy mindkét tervezet esetében a heti szakorvosi óraszámok emelkednének, 
egyik esetben 25%-kal, heti 91,5 óráról 115 órára, míg a másik esetben 35%-kal, 124 órára. A táblázat 5., 
Rendelkezésre álló kapacitás (óra) oszlopban zöld háttérrel jelöltük azokat az óraszámokat, ahol a rendelkezésre 
álló kapacitás nem elég a tervezett óraszámokhoz képest, azaz kapacitásátcsoportosítás válik szükségessé. 
Ahogyan látható: 

- a Terv 1-ben a Lipidambulancia, és a Neurológia tervezett óraszáma haladja meg az adott 
szakrendelésre rendelkezésre álló kapacitás óraszámát, míg 

- a Terv 2-ben a Lipidambulancián, és a Neurológián kívül a Diabetológia óraszáma is magasabb, mint a 
rendelkezésre álló óraszám. 

Mindazonáltal az intézményvezető véleménye az, hogy a két tervezet közötti költségkülönbözet a havi 900 ezer 
forintot sem éri el. 

A szakrendelői nem szakorvosi szolgáltatások (fizikotherápia 57,5 óra, gyógytorna 28,5 óra) változatlan 
formában folytatódnának a jövő évben is. 

Ami a járóbeteg-szakellátás költségeit illeti a nagyfokú bizonytalanság mellett, mindenképpen számolni kell az 
alábbi költségek felmerülésével: 

- személyi kiadások (döntően a szakorvosok, asszisztensek bére), 
- kis-, és nagy értékű eszközbeszerzések kiadásai (orvostechnika, műszerek, szakrendelők felszerelése 

stb.), 
- anyagbeszerzési kiadások (szakrendelők havi működéséhez szükséges alapanyagok, elhasználódó 

eszközök stb.), 
- informatikai rendszer kiépítése és üzemeltetése, 
- meglévő személyi állomány létszámfejlesztésének költségei. 

Mindezen kiadásokkal szemben állnak természetesen a bevételek, melyek között 2023. január 1. napjától 
megjelenik a járóbeteg-szakellátás ún. német pontos finanszírozás. A járóbeteg-szakellátás átvételének jelenlegi 
fázisában tájékoztató jelleggel azzal számolunk, hogy a Kórház 3 335 000 német pontnyi kapacitást ad(na) át. 
Egy német pont 1,98 Ft-nak felel meg havonta, így: 

- egy havi finanszírozás: 6 603 000.- Ft, 
- éves német pontos finanszírozás: 79 236 600.- Ft. 

A kiadások és bevételek egyenlege nagyságrendileg száz-százötven millió forintos plusz kiadást jelent 
Önkormányzatunknak a jövő évtől, ennél egzaktabb, konkrétabb költségtervet az orvosokkal kötendő 



előszerződések és a kapacitás-átcsoportosítási kérelem véglegesítése után, a Képviselő-testület 2022. év 
szeptemberi rendes ülésén tervezünk bemutatni. 

Kérem a T. Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. megismerte Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető által készített, a gyáli járóbeteg-szakellátás 
önkormányzati átvételére vonatkozó – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. melléklete 
szerinti – ütemtervet, és ennek alapján úgy dönt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézettel 2004. szeptember 30. napján a kötött, 2005. április 1. napjától hatályos 
szakrendelések nyújtására vonatkozó megbízási (egészségügyi ellátási) szerződést (a továbbiakban: 
Szerződés) – annak 12. pontja alapján – 2022. december 31. napjára felmondja, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a Szerződés felmondására vonatkozó – a 4. melléklet szerinti tartalmú, 
és szövegezésű – jognyilatkozat aláírására, 

3. felkéri Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezetőt, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv által 
lefolytatandó kapacitás-átcsoportosítási eljárásban – különösen a szükségessé váló dokumentumok 
el/őkészítésével – működjön együtt az Önkormányzattal, és a kapacitás-átcsoportosítás 
kezdeményezését terjessze a Képviselő-testület elé, 

4. felkéri Dr. Szécsényi-Nagy Balázst, hogy a járóbeteg-szakellátás zavartalan átvételéhez szükséges 
szakorvos állományt biztosítsa, és az ehhez, illetve a járó-beteg szakellátás működési engedélyéhez 
szükséges előszerződéseket a szakorvosokkal kösse meg, 

5. megerősíti a 110/2022. (V.26.) sz. önkormányzati határozat 1. pontját, miszerint „elkötelezett a helyi 
egészségügyi ellátórendszer, ezen belül is a járóbeteg szakellátás fejlesztése és szolgáltatási színvonala 
emelése mellett, és továbbra is fontosnak tartja a járóbeteg szakorvosi órák számának biztosítását”, 
ezért, és a járóbeteg-szakellátás biztonsága érdekében felkéri Dr. Szécsényi-Nagy Balázs 
intézményvezetőt és Pápai Mihály polgármestert, hogy jelen határozat 1. és 2. pontja 
figyelembevételével törekedjen a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel a közös 
megegyezésre, és amennyiben a szükséges engedélyeztetési eljárások, illetve a finanszírozási szerződés 
megkötése elhúzódik, és ezért a gyáli járóbeteg-szakellátás önkormányzati fenntartásának indulása 
lehetetlenül 2023. január 1-jével, akkor rövid távon legyen lehetőség a jelenlegi szerződési feltételekkel 
a betegek ellátására a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézeten keresztül, 

6. felkéri a Polgármestert, és Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezetőt, amennyiben a járóbeteg-
szakellátás átvételével kapcsolatban további képviselő-testületi döntés igénye merül fel, akkor azt 
haladéktalanul terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 1. és 2. pont  2022. július 4. 
   3. pont   2022. augusztus 31. 
   4. pont   2022. szeptember 30. 
   5. pont   2022. október 31. 
   6. pont   felmerülés esetén azonnal  
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. június 14. 

                 Pápai Mihály 
                 polgármester 
Mellékletek: 

1. Intézményvezető által készített ütemterv 
2. A gyáli szakrendelések nyújtására vonatkozó 2005. április 1. napjától hatályos egészségügyi ellátási 

szerződés (Szerződés) 
3. Az OKFŐ OKFŐ/24222-2/2022. iktatószámú levele az átvételhez való hozzájárulásról 
4. A Szerződés felmondására vonatkozó jognyilatkozat 
5. A járóbeteg-szakellátás átvételével kapcsolatos kamarai vélemények 



 
Városi Egészségügyi Központ 

szakrendelések átvételének tervezett eljárási lépései 
 
 
 
1./ meglévő szerződés felmondása 

 partner: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
 tárgy: szerződés felmondása – felmondási idő: 180 nap 
 jogszabályi háttér: Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 

CXXXII. törvény 2/E. § (1) bek. 
 felmondási idő: 180 nap 
 van lehetőség a közös megegyezéssel történő szerződés megszűntetésre is 
 ez a lépés később is megtehető, ha már előzetesen megtörténtek a szükséges eljárások, 

de ehhez a kórház teljes együttműködése szükséges 
 különös kockázatok:  

o ha fel van mondva a szerződés, de nem futnak le az eljárások 180 nap alatt 
o ha nincs felmondva a szerződés (közös megegyezésben bízva) és lefutnak az 

eljárások: ekkor a kórházzal történő esetleges vita esetén 180 nappal lehet csak 
felmondani a szerződést 

 
2./ Kamarai állásfoglalás kérés: 

 1. partner: Magyar Orvosi Kamara 
 2. partner: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
 jogszabályi háttér: 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontja 

 
3./ Kapacitás-nyilvántartásban kapacitás átcsoportosítása: 

 kezdeményezők: az intézmények fenntartói (Városi Egészségügyi Központ esetén 
Gyál Város Önkormányzata, valamint a Dél-pesti Kórház fenntartója) közösen 

 jogszabályi háttér:Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény 7. § (2)-(7) bek. 

 döntési határidő: 55 nap 
 
4./ Kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási terület módosítása 

 kezdeményezők: egészségügyi szolgáltatók fenntartói közösen vagy (ha az előbbiek 
nem tudnak megegyezni) települési önkormányzat 

 jogszabályi háttér: Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény 5/A-5/B. §  

 
 



5./ Többletkapacitás-befogadási kérelem 
 kezdeményező: egészségügyi szolgáltató fenntartója (Városi Egészségügyi Központ 

esetén Gyál Város Önkormányzata) 
 elbíráló: Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő (Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár) 
 fontos információ: TBB ülés alapból áprilisban és szeptemberben van, de lehetnek 

további ülések 
 az eljárás hosszabb időt vehet igénybe, mert a többletkapacitás-befogadási kérelem 

eljárási folyamata összetett: kérelembenyújtás  vizsgálat, esetleges hiánypótlás  
TBB javaslattétel  EMMI elbírálás  PM hozzájárulás  EMMI döntés [az 
egészségügyi igazgatás miniszteriális átszervezése miatt ez a folyamat változhat!] 
OEP/NEAK értesítése  OEP/NEAK befogadás közzététele finanszírozási 
szerződés a működési engedélyezés függvényében válik megköthetővé 

 jogszabályi háttér: 337/2008. (XII.30.) Korm. r. 13. § (2) bek. 
 
6./ Többletkapacitás-befogadás után 15 napon belül adandó be a működési engedély 
módosítása iránti kérelem (!) 

 kezdeményező: Városi Egészségügyi Központ 
 működési engedélyezés: NNK / ÁNTSZ / Népegészségügyi Osztály 
 határidő: 60 nap 

 
7./ Finanszírozási szerződés megkötése (OEP/NEAK) 

 kezdeményező: Városi Egészségügyi Központ 
 határidő: jellemzően 30 nap, de a szerződésnek a hatályba lépés előtti hónap 5. napjáig 

meg kell lennie (azaz összesen legalább 55 napot érdemes számításba venni) 
 finanszírozó: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

 
 
 
 
 
 



MEGs l zASI  SZnnzŐoÉs

amely létrejött egyrészről Gyál Város onkormányzata - székhelye: 2360 Gyál, Korösi űt 1|2-| l4.; képviseli:
Gyimesi lstván polgármester -, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről Fővárosi onkormányzat
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza - székhelye: l204 Budapest, Köves u. 1.; képviseli: Dr. Gerő Gábor ftiigazgató
-, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az egészségigyi járóbeteg szakellátás biztosítása tárgyában
alulírott helyen és időben' aza|ábbi feltéte|ekkel:

1. Megbízó megbizza Megbízottat 2005. április l-jei kezdónappa|határozatlan időre azza|,hogy Megbízott a
szabad kapacitásai terhére, saját koltségén szeryezze meg és folyamatosan biztosítsa a megbízás hatálya a|att
Gyá| közigazgatási tertiletére kiterjedő il|etékességgel a járóbeteg-szake|látást a jelen szerződés 1' számu
melléklete szerinti szakrendeléseken, rendelési időben és heti szakorvosi óraszámban a Megbízó tulajdonában
|évő, az ingatlan-nyilvántartásban 26|7 hrsz. alatt nyilvántartott' természetben a 2360 Gyál' József Attila u. 1.
szám a|att ta|á|ható rende l ő intézet kij e lölt he lyi sé ge i ben.

2.Megbizott az l. pontban részletezeÍt megbízást elfogadja.

3. Szerződő felek rögzítik, hogy az l. pont szerinti megbízás te|jes körű ellátásának díját kizárő|ag az országos
Egószségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: oEP) és Megbízott, mint egészségügyi szolgáltató kÖzött kötendő
ftnanszírozási szerződés alapján a gyá|i illetékességi területre eső - a vonatkozó szakfeladatokra havonta
jelentett teljesítmény figyelembe vételével e|számolt - teljesítménydijazás képezi. Szerződő felek rögzítik
továbbá,.hogy a teljesítmény alapján a Megbízottnak járó oEP finanszírozás képezi az |. pontban rögzített
ellátások teljes körű biztosításának, az orvosi és orvos-asszisztensi bé1eknek és járulékainak, a
helyettesítéseknek' továbbá az orvos szakmai' gazdasági és informatikai felügye|ettel kapcsolatosan fe|merülo
egyéb költségeknek a pénzügyi fedezetét.

4. MegbÍzott kijelenti, hogy az l. pont szerinti egészségügyi szo|gáltatások nyújtásához rendelkezik a szükséges
működési engedéllyel, iiletve feIelősség-biztosítássa| a gyá|i ellátáSi területre vonatkozóan.

5. Megbízott vá||a|ja, hogy saját költségvetése terhére
a) ajáróbeteg-szakrendelés engedélyezett működtetése érdekében telephelyet létesít az 1. pontban
körül ítt rendelőintézetben.
b) biztosítja a szakrendelőkben - a vonatkozó jogszabály által - kötelezően e|őírt és szükséges
orvostechnikai, informatikai (hardver, szoftver) és egyéb eszközöket, segédanyagokat.
c) gondoskodik az á|ta|a biztosított eszközök, valamint a 8. pont szerint használatba átvett
eszközök karbantartásáról,javításáró| és - az amortizálódó tárgyi eszközök - pótlásáról.
d) biztosítja a feladatok e||átásához szükséges létszámú és szakképzettségű szakorvost és orvos-
asszisztenst' i1letve szükség esetén gondoskodik a szakszerű helyetteSítéSükről.
e) a Megbízóval együttműködve kiépít egy integrált informatikai rendszert a Megbízott székhelye
és a járóbeteg szakel|átással érintett intézményei, valamint a szakrendeléseknek helyt adó - Megbízó
fenntartásában Iévő - Városi Egészségügyi Központ között' mellyel megvalósul agyáll területi ellátási
kotelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatók és a szakrendelések közötti közvetlen elektronikus
kaocsolat.

6. Megbízó, mint az l. pontban körülírt rende|őintézet
m e gadj a a hozzáj árulrását,

7. Szerződő felek rögzítik, hogy

tulajdonosa a 5.a) pont szerinti telephely létesítéséhez

a) Megbízó részéró| a járóbeteg szakellátást érintő koordinációs, kapcsolattartói fe}adatokat a
fenntartásában lévő Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője'
b) Megbízott részérol a gyá|i telephelyen - a járóbeteg szakellátás vonatkozásában - aZ orvos
szakmai felügyeletet Megbízott orvos igazgatója, a gazdasági felügye|etet gazdasági igazgatója és az
informatikai felüsveletet informatikai osáálvvezetői e

látják el.

8. Megbízó - a fenntartásában |évő Városi Egészségügyi Központ údán. az 1. pontban körülírt
rende|őintézetben ajáróbeteg-szakrendelések céljára kialakított lrelyiségeket (szakrende|őket), a heIyiségekben -
- jelen megbízási szerződés aláírásának időpondában meglévő - szake||átásra rendelt orvostechnikai'
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informatikai @ardver, voftver) es egyéb eszközöket' segédanyagokat térítesmentesen Megbízott haszruílalába
adja a feladatok batékony elláüísa érdekében. Megbízott a szakrendelőke! az orvoíechnikai" informatikai és
egyéb eszközöket' segedanyagokat jegzókön1vbeq leltrár felvételével veszi birtokba a Városi Egészsegugyi
Ktzponttól.

Megbízott a használatba adott helyisgeke! orvostechnikai, infonnatikai (harrdver, szoftver) és egyéb
eszközöket segédanyagokat kizírólag jríróbeteg-szakrendeles céljríra taszruílbatja' jogot annak nuás celra történö
haszrrosítiísához, illetve további haszÍIílatba' bertetbe aÜásához ném szerez

Megbízott a haszrálatba vett ingó. és ingatlanvaryont rendeltetésszerűen köteles hasauílni. A nem
rendeltetésszerű haszrrrílatból eredő kírokat Megbízottrnk meg kell térítenie.

?. Megbízó, mint fulajdonos üseli a jríróbeteg-szalaendelések céljrára kialakított helyisegek központi
berendezéseinek karbantartási költsegeig valaÍnint a rendelóintézet épilétének esetleges felújítasi koltsegeit'
rn9lyet költsegvetési évente keszített felújítrísi terve alapjián, a, 

"né 
ekiilönített eloin{nyzat keretei között

végeáet.

ltegujlg!| köteles a haszrráatíba bocsított szalaendelök iíllagmegórzését biztosító karbantartrási munkák
elvégzésére, íry különösen a helyiseg burkolatairr.ab ajtoinarq uutut"ioat.' berendezeseinek a javítrásár+
festésere. nuízolrásríra

l0: Megbízó biaosítja a fenntarüísában lévó Vrírosi Egészse$igyr Központ útján a rendelőintézet' azon
beltil a jríróbeteg-szalaendelések celjrín rendelt helyisegek tatariuúi orzesét" továbbá viseli a szakrendelókkel
összefiiggésben felmerülő rezsi költsegeket' ideertve a hivatalos telefonbeszélgetesek költsegeit is.

l1. Megbízott mindenkor a tegiobb fudiása szerint' az tnkormányzat ellátrísi érdekeit szem elótt tarwa jár
el. Szerzódö felek kötelezik magulra! hogy az egyrn.istól nyert információkat titoktartiísi kötelezettseggel
kezelik, kivéve a kötelező KSH adatszolgaltatr{sok eseteit.

12. Jelen megbíási szerzódést brírmelyik fel jogosult indokotiís nélkrjl" a milsik féthez ntéznn egyoldalq
ínísbeli nyilatkozatával l80 napos hauáridőre felmondani.

13. Szerződó felek közös akarattal kinyilvrínítjrák azon várrdékukat' hory hosszabb üívon együtt kívránnak
működni, a Gyráli Kistérseg Önkorrrr.ín1zatairnk bevoniása mellef! a kistérsegit lefedó egészsegügyi szakellátási
rendszer kiépítésebeq ha az ebhez sztikÉges jogszabáIyt,továbbá személyi es tárryl feltételek megleremtődrrek.

14 Jelen megbíási szerződésben nem vabályozott kérdésekben a Polgiíri TÖrvénykönywől szóló többször
módosított 1959. á.i IV. törvény, valamint a vonatkozó egészsegugyi, áaatuédelmi es egyéb jogszab:ílyok
rendelkezései az inányadóak.

Jelen szerzódés hat' egrmiíssal szó szerint megegyező, eredeti peldrínyban késztilt' melyet felek elolvasiás és
ktzös értelmezés uti{rl mint akaratukkal mindenben m egegyezőta'áí'tak

Gy:{l, 2004. november .i.9 .,íiíb--"T;#tv,2004. novemue.:..\:,.=.t" IIUOaFS.I,

i(-. s..$r' *:.Í -i\\
.fi *-É.." lff. 

.Ú.,

t''ffi&'3j
\ ,
| /:.'\ 

\"i i . r' '.''i 
"

| . / r , ;  
t ] ' . ' . . . , ' Í ,  ̂ ' : ; * i ,

Í  l , , -  \ . ' . . : . ( ' l t t > Í

FWtl István dr. Gerő Gáffií-Bándiné Töreki Andrea
;ter "kgyú
részerőL)(l'íegbíző'

l l
, 7 _ _ |

/ \,1

1 , ,  r ,  L  , J .  _  { ' _ .  *
. 1 l 1  )  i  - . .  í 1  . , , [.t;11,, , ' -1 L,

i Í t l
r l  .  i :  v  I



a
J

1. szAlt{Ú MELLÉKLET

(a Gyál Varos tnkormányzat4 mint megbízó és a
Fővárosi Önkormanyzat Jahn Ferenc Dél-pesti KőrbÍua mint megbízott

között az egészsegÍigyijaróbeteg sz:kellátiís biztosíüísa targyában létrejött
megbízási szerződéshez)

RENDELÉS IDEJE És lRAsáMAsZAKRENDELÉs

Fül-on gégészd

Szemészú

Ideggtógvdszd

Reumúológía

Nőgl<íglószat

ortopédia

Arobgia

Kardíológia

Bőrglóglószot

Díabaológía

Ultrahang

Ersebésza

frzikoterópía és
Gyógúorna:

HétJő:
CsttArttk:

Kedd:
CsütörtÖk:

HétJő:
Szerda:

Szerda:
CsUbrt1k:

Kedd:
Szerda:
Péntek:

Péntek:

Hétfő:
CsütÖrtok:

CsütÖrtök:
Péntek

Hétfő:
Szerda:

Hétfő:
Szerda:

Hétfőn:
Szerda:

Kedd:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csiitörtök.
Péntek:

8.00 - 13.00
8.00 - 12.00

8.00- 13.00

8.00 - /,9.00
7.i0 - j,9.00
7.30 - t 9.00
7.30 - 19.00
7.30 - 19.00

(5 óra)
(1 óra)

(5 óra)

(II óra)
(l I, 5 óra
(I l,5 óra)
(1I,5 óra)
(lI,5 óra)

8.30 _ 13.30 (5 óra)
1 3.30 - 17.30 (4 óra)

13.00 - 18.00 (5 óra)
8.30 _ 13.30 (5 óra)

] 4.00 _ 18.00 (4 óra)
8.00_ ]3.00 (5 óra)

7.30-13,30 (6 óra)
7.30-13.30 (6 óra)

8.30 _ ]3.30 (5 óra)
l3.00- 18.00 (5 óra)
8.30 - l3.30 (5 óra)

I3.00-I7.00 (4 óra)

8.00 - 13.00 (5 óra)
14.00 - 18.00 (4 óra)

8.00 - 13.00 (5 óra)
8.00 - 13.00 (5 óra)

14.00- 18.00 (4 óra)
8.00- 13.00 (5 óra)

8.00- I3.00 (5 óra)
]4.00- 19.00 (5 óra)

1 , i
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A heti szakonosi órasziim az összes rendetési idő figielembe vételével: 168 óralhét





 

Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Polgármester 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
06 29 540 930 | 06 29 340 028 

gyalph@gyal.hu 
facebook.com/varos.gyal 

www.gyal.hu 

4. melléklet 

 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁRA VONATKOZÓ JOGNYILATKOZAT 

 

Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; képviseli: Pápai Mihály polgármester), 

mint Megbízó, a Képviselő-testület   /2022. (VI.30.) sz. határozatában kapott felhatalmazás alapján, a Jahn 

Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel 2004. szeptember 30. napján a kötött-, 2005. április 1. napjától 

hatályos szakrendelések nyújtására vonatkozó megbízási (egészségügyi ellátási) szerződést, annak 12. pontja 

alapján 2022. december 31. napjára  

FELMONDJA. 

Gyál, 2022. június 30. 

 

  ……………………………… 

 Pápai Mihály 

 Megbízó, Polgármester 

Jogilag ellenjegyezte: 

…………………………………….. 

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Gyál, 2022. június 30. 

 

Pénzügyileg ellenjegyzete: 

………………………………….. 

Mitku-Orosz Krisztina irodavezető 

Gyál, 2022. június 30. 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat az 4. számú (130091011) háziorvosi 

praxis működtetésére 2022. október 1. 
napjától 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Németh Ilma a 4. számú háziorvosi praxis doktornője 2022. június 15. napján kelt beadványában (1. 
melléklet) jelezte, hogy az 1999. december 17. napján kelt határozatlan idejű feladat-ellátási szerződésében 
vállalt feladatokat megromlott egészségi állapota miatt nem tudja ellátni. Németh doktornő beadványában 
olvasható, hogy a praxist értékesíteni nem tudta, arra vevőt nem talált, így azt vissza kívánja adni 
Önkormányzatunknak. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
foglaltak szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bek. a) pontja értelmében a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról. Az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (2) bek. értelmében a területi 
ellátási kötelezettség körében az egészségügyi intézmény fenntartója a külön jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően köteles biztosítatni az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás 
nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény működőképességét és 
fejlesztését. 

Fentiek alapján szükséges, hogy a 130091011 praxisszámú, gyáli 4. számú háziorvosi praxist – annak 
betöltetlensége miatt – 2022. október 1. napjától Gyál Város Önkormányzata visszavegye, ami a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a praxis működtetésére a Városi Egészségügyi Központnak (a továbbiakban: VEK) kell 
működési engedélyt szereznie, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) a 
VEK fog szerződést kötni, és a kötelező feladat-ellátás érdekében ennek a praxisnak a finanszírozása és 
működtetése is átkerül a VEK-hez. A VEK feladata, hogy a folyamatos és zavartalan háziorvosi feladat-
ellátáshoz szükséges helyettesítésről gondoskodjon, és az ehhez szükséges szakmai feltételeket biztosítsa, ezért 
indokolt a VEK-ben – a szakmai-személyi feltételek megteremtése érdekében – egy fő háziorvos, és egy fő 
asszisztensi álláshely fejlesztése 2022. október 1-jétől, melynek költségei a NEAK finanszírozásból fedezhetők. 

Fentieket összegezve tehát, a feladat ellátása érdekében a 4. számú háziorvosi körzet működtetésére működési 
engedélyt kell kérni a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától, majd a 
jogerős működési engedély birtokában finanszírozási szerződést kell kötni a NEAK-kal. Ahhoz, hogy 2022. 
október 1. napjával a VEK a 4. számú háziorvosi körzet tekintetében finanszírozást kapjon, a finanszírozási 
szerződés módosításához szükséges dokumentumoknak 2022. szeptember 5. napjáig be kell érkezniük a NEAK-
hoz, így a Képviselő-testületnek szükséges a döntést a 2022. júniusi rendes ülésén meghoznia. 

Kérem, hogy szíveskedjenek a fentieket megvitatni, és döntést hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő 130091011 számú háziorvosi praxis 
működtetését – tekintettel arra, hogy Dr. Németh Ilma 2022. június 15. napján felmondta a 1999. 
december 17. napján között feladat-ellátási szerződést (működtető: Dr. Németh Ilma egyéni vállalkozó, 
székhely:2360 Gyál, József A. utca 1., adószám: 50387658-1-33) – és a háziorvosi ellátás biztosítását – 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX szóló törvény 13. §. (1) bek. 4. 
pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja 



alapján – 2022. október 1. napjától a Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila u. 1.) 
útján biztosítja és felhatalmazza Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezetőt a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási szerződés 2022. október 1. napjával történő 
megkötésére, 

2. köszönetét fejezi ki Dr. Németh Ilmának, több mint 20 éves áldozatos, lelkiismeretes munkájáért, 
melyet a város felnőtt háziorvosi alapellátásában végzett, 

3. felkéri a Dr. Szécsényi-Nagy Balázst, a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetőjét, hogy a 4. 
számú háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában való ellátására pályázati felhívást 
jelentessen meg, és a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze a Képviselő-testület elé, 

4. bővíti a Városi Egészségügyi Központ létszámát a háziorvosi feladatok (130091011-es praxis) 
ellátáshoz szükséges 2 fővel (1 fő háziorvos és l fő asszisztens) 2021. október 1. napjától, melynek 
költségei a NEAK finanszírozásból fedezhetőek, önkormányzati pénzügyi forrást nem igényelnek, így a 
Városi Egészségügyi Központban az engedélyezett álláshelyek számát 23 főben (16 fő teljes + 7 fő 
részmunkaidős (ebből 4 fő 4 órás + 3 fő 6 órás) álláshely) határozza meg, 

5. felhatalmazza a Polgármestert és Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezetőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, Intézményvezető 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. június 16. 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 irodavezető 
 
 
Melléklet: 

1. Dr. Németh Ilma 2022. június 15. napján kelt beadványa 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Berta-Tóth Beáta


Egyedi azonosítója: berta-toth.beata@gyal


Beosztása: Irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Igazgatási Iroda


Szervezet megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-06-14T15:02:03+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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