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158/2022. (XI.30.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 30-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az 1. számú gyermek háziorvosi körzet feladatellátási 
szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester

Készítette: dr. Paulina Fernanda Réka irodavezető

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző           

Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző

Tárgyalja: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Előterjesztés
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat az 1. számú gyermek háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének
módosítására

Dr. Dalloul Hicham az 1. számú gyermek háziorvosi körzet orvosa azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz,  hogy  a  feladat-ellátási  szerződését  a  rendelési  idő  tekintetében
módosítsa akként, hogy a csütörtöki napon a rendelési időt 1 órával előrébb hozza.

A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendeletben fogIaltak szerint a háziorvosi
praxisoknak lehetőségük nyílik  praxisközösségekbe szerveződni.  Céljuk az, hogy olyan új
praxisközösséget hozzanak létre, melynek tagjaként a pácienseiknek javul az ellátáshoz való
hozzáférésük  és  új  lehetőségek  nyílnak  meg  előttük. Az  új  rendszer  a  finanszírozás
bővülésével is jár, melynek egyik feltétele a rendelési idő módosítása. 
3. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti kollegiális praxisközösségben való részvétel feltétele, hogy a
háziorvosi szolgáltató a praxiskezelő által közzétett formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújt
be, amelyben nyilatkozatot tesz, hogy vállalja
a) a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt,
b) a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott konzultációkon való részvételt,
c) hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel,
d) a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok alkalmazását,
e) a  praxis  aggregált  morbiditási,  mortalitási  és  a  praxiskezelő  által  kért  statisztikai  adatok
összeállítását és megadását,
f) a területen működő háziorvosi szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítását,
g) a területen működő háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítását.

Fentiekre tekintettel  a  rendeletben kikötött,  valamint  az  alap feladatellátási  szerződésben
megjelölt rendelési és prevenciós időt az alábbiak szerint kéri módosítani:

Kérem  a
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja
el.

Melléklet: kérelem, szerződéstervezet

Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAL-med Kft. (1038 Budapest,
Temes u.  11. I.  ép.  fszt.4.,  adószám: 26307400-1-41) képviseletében Dr.  Dalloul  Hicham
csecsemő  és  gyermekgyógyásszal  a  Budakalász  Város  közigazgatási  területén  lévő  1.
számú gyermek háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásra kötött 2022. május 30. napján
kelt  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  feladatellátási  szerződést  a  határozat

Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek

Rendelési idő Prevenciós rendelésre fordított
idő

8:00-15:00 8:00-9:00 és 12:00-15:00
14:00-17:00
09:00-12:00 9:00-10:00
12:00-16:00 12:00-13:00

páros 9:00-12:00, ptl.:13:00-
16:00
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melléklete  szerint  jóváhagyja.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász, 2022. november 16.
dr. Göbl Richárd
   polgármester
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Feladat-ellátási szerződés
3. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., adószám: 15730961-2-13,
KSH számjele: 15730961-8411-321-13) képviseletében dr. Göbl Richárd polgármester, 
másrészről a 
DAL-med  KFT.  (székhely:  1038  Budapest,  Temes  u.  11.  I.ép.  fszt.  4.,  adószám:  26307400-1-4,
cégjegyzékszám: 01-09-323245) képviseli: dr. Dalloul Hicham csecsemő és gyermekgyógyász 

(továbbiakban  együttesen  mint  „Szerződő  Felek”)  között  az  alulírott  napon  és  helyen  az  alábbi
feltételekkel:

Előzmények
Szerződő Felek között 2022. május 30. napján kelt 1/3033-6/2022. számú feladat-ellátási szerződés (a
továbbiakban: Alapszerződés) jött létre, mely alapján határozatlan időre, minimum öt naptári évre az
1. számú gyermek háziorvosi körzetre dr. Dalloul Hicham gyermek háziorvosi feladatokat lát el.

Szerződő Felek az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

1./  Az  Alapszerződés  III.3.  pontjának  korábbi  szövegezése  helyébe  Szerződő  Felek  közös  akarata
alapján az alábbi lép:

Heti 20 órát rendel (meghatározott időben):

2./  Felek  kijelentik,  hogy  a  köztük  létrejött  Szerződés,  jelen  módosítással  nem  érintett  pontjai,
változatlan tartalommal érvényben maradnak, azokat magukra nézve kötelezőnek tekintik.

3. / A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás 1 számozott oldalból áll és 5 eredeti példányban készült, melyet Szerződő
Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után helybenhagyólag aláírnak. 

Jelen szerződés 2023. január 1. napján lép hatályba.

Budakalász, 2022. november

dr. Göbl Richárd dr. Dalloul Hicham
          polgármester                                          csecsemő és gyermekgyógyász

Budakalász Város Önkormányzata            DAL-med Kft.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csüt.

Péntek

Rendelési idő Prevenciós rendelésre fordított idő

8:00-15:00 8:00-9:00 és 12:00-15:00

14:00-17:00

09:00-12:00 9:00-10:00

12:00-16:00 12:00-13:00

páros 9:00-12:00, ptl.:13:00-16:00
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Pénzügyileg ellenjegyzem:
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