
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2017. május 30- án tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Dr Bíró Sándor háziorvos fix finanszírozási igénye. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr Bíró Sándor háziorvos 2017. május 15-én keltezett beadványában kérte Izsák város 

Önkormányzat képviselő-testületétől, hogy az Izsák Bercsényi u.13. szám alatti orvosi 

rendelő vonatkozásában 2017. május 1-től kieső fix összegű finanszírozásának összegét- a 

2017. évre 157.600,-Ft – térítse meg részére. 

 

A kérelem indokolása szerint a fenti összeget az egészségügyi finanszírozó elvonta tőle, 

mivel a háziorvosi rendelő nem önálló épületben működik és a Bercsényi utcai ingatlanban 

működik a fogorvosi szolgálat, amit jelenleg Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete 

működtet és a NEAK finanszíroz. 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdés a) pontja 

szerint: „ A (2) bekezdés szerinti összeget növelni kell tíz százalékkal, ha a háziorvosi 

rendelő önálló épületben működik, illetve olyan épületben van, ahol nincs másik E. Alapból 

finanszírozott tevékenységet folytató szolgáltató,”  

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő E1322/777-3/2017. számú levélében értesítette a 

vállalkozó háziorvost, hogy megvonta ezt a támogatást, mivel a Bercsényi u.13. szám alatt 

működik a fogorvosi szolgálat rendelője is, amit E. Alapból finanszíroznak. 

 

Egy korábbi levél nyomán igyekeztünk a problémára megoldást találni, mivel álláspontunk 

szerint a két szolgáltatás területileg lehatárolt és a rendelők külön bejárattal közelíthetőek 

meg. A népesség- nyilvántartás és a földhivatal segítségével a fogorvosi bejáratra új 

koordinátákat képeztünk és kialakítottuk a 13 szám 2. ajtó címet. 

 

A finanszírozó álláspontja szerint a Bercsényi u.13. szám alatti épület egészében minősül 

önálló épületnek, melyben több egészségügyi szolgáltató is működik. Megállapítása a 

következő: „ Nem változtat a tényen, hogy a háziorvosi rendelő fizikailag és nyilvántartás 

szerint elkülönül az ugyanezen cím alatt, csak 2. ajtóval megjelölt fogorvosi szolgálattól, 

hiszen a Kr. nem ad lehetőséget ennek figyelembevételére. Az értesítés alapján az állapítható 

meg, hogy az Önök rendelője nem önálló épületben, hanem az Izsák Bercsényi u.13. sz. alatti 

épületen belül az egyik helyiségben működik, míg egy másik helyiségben egy fogorvosi 

szolgálat van. Mivel a  rendelőjük nem minősül önálló épületnek, illetve az épületen belül 

van egy másik E. Alapból finanszírozott tevékenységet folytató szolgáltató, így sajnos nem 

jogosultak a 10 %-kal növelt fix díjra.” 

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. 

rendelet 1.§ 93. pontja szerint:” Önálló építmény: független építményszerkezetekkel, 

valamint vezetékrendszerrel és berendezésekkel magvalósított, más építményhez legfeljebb 

tűzfalakkal csatlakozó építmény.”  
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Az önálló épület és az önálló épület a leírtak alapján egybeesik, így a finanszírozó döntése 

megalapozott és  ezzel a vállalkozó szolgáltatónál bevételi kiesés keletkezik. 

 

Javasolom a határozat-tervezet elfogadását. 

 

I z s á k, 2017. május 25. 

 

                                                                                                    (: Mondok József:) 

                                                                                                         polgármester 

 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr Bíró Sándor vállalkozó háziorvos 

kérelmét elfogadja és részére - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 14.§ 

(3) bekezdés a) pontja szerinti járó fix összegű díj – a 2017. évre járó 157.600,-

( százötvenhétezer hatszáz) összeg kifizetését elrendeli. 

Megbízza a Polgármester, hogy a kifizetés és a költségvetési rendelet módosításával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal, illetve 2017. június 30. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

 

 

                                                                                           


