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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete
az egészségügyi szolgáltatásokról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április
25.) Az Állam cím 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában rögzített feladatkörében eljárva,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az
egészségügyi alapellátás részeként megnövekedett feladatokra, valamint az általa - önként
vállalt kiegészítő, önkormányzati feladata ellátása részeként - fenntartott, megnövekedett
egészségügyi szakfeladatokra, az egészségügyi szolgáltatásokról, annak ellátása helyi
rendjéről, az alábbi önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) alkotja meg:
I. RÉSZ
A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet megalkotásának elsődleges célja, hogy Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az általa szervezett, a kötelező egészségbiztosítási ellátás körébe tartozó
települési egészségügyi alapfeladat (a továbbiakban: egészségügyi alapellátás), valamint a
nem települési szintű egészségügyi feladat (a továbbiakban: egészségügyi járóbeteg
szakellátás) ellátásáról, megszervezéséről minél hatékonyabban gondoskodjék.
(2) A rendelet megalkotásának másodlagos célja, hogy Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az általa szervezett, a kötelező egészségbiztosítási ellátás körébe tartozó, a
rendelet 1. sz. függelékében meghatározott, nem települési egészségügyi alapfeladat körében
nyújtott ellátásokért, - a 7. § szerinti - egészségügyi költség hozzájárulást vezessen be.
A rendelet hatálya
2. §
(1) Az Ör. személyi hatálya kiterjed Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
szervezett, a kötelező állami egészségbiztosítási ellátás körébe tartozó:
a./ az egészségügyi alapellátást nyújtó orvosra, illetve szak közalkalmazottra,
b./ a járóbeteg szakellátást nyújtó, a települési önkormányzat alkalmazásában álló
alkalmazottra, a járóbeteg szakellátást nyújtó (megbízott) szakorvosra,
c./ az egészségügyi alapellátásban, valamint járóbeteg szakellátásban dolgozó asszisztensre,
d./ az egészségügyi menedzserre,
e./ Pilisi Polgármesteri Hivatalra.
(2) Az Ör. személyi hatálya kiterjed továbbá Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által szervezett, a kötelező állami egészségbiztosítási ellátás körébe tartozó,
közvetlenül a települési önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett egészségügyi
alapellátást, vagy a járó beteg szakellátást igénybevevő pilisi bejelentett lakcímmel és nem
pilisi bejelentett lakcímmel rendelkező biztosítottakra (a továbbiakban: biztosított).
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II. RÉSZ
Pilis Város Önkormányzata által közvetlenül fenntartott és működtetett
egészségügyi alapellátási és járóbeteg szakellátási feladatokra vonatkozó általános
rendelkezések
3. §
(1) A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás, járóbeteg szakellátás módjáról,
formájáról - törvény, valamint az Ör. keretei között - külön íven szövegezett önkormányzati
határozatával maga határoz, különösen az alábbi kérdéskörök tekintetében:
a./ személyi feltételek (szakasszisztens) biztosítása,
b./ tárgyi feltételek biztosítása,
c./ egyéb feltételek (egészségügyi szolgáltatási díj bevezetése, mértékének megállapítása)
felülvizsgálata.
(2)-(6)2
Az egészségügyi menedzserre vonatkozó különös rendelkezések
4. §3

A járó beteg szakellátások felülvizsgálatának rendje
5. §
(1) Pilis Város Önkormányzata, az általa fenntartott és működtetett egészségügyi járóbeteg
szakellátási feladatok végzésére vonatkozólag, általa – pályáztatás útján, vagy a
(munkaerő)piaci viszonyokra tekintettel, közvetlen kiválasztás útján – kiválasztott
egészségügyi szolgáltatóval fő szabályként határozatlan időtartalmú szerződéses jogviszonyt
létesít, amelynek megszüntetése feltételeit az Önkormányzatnak, mint az egészségügyi
szolgáltatás megrendelőjének az egészségügyi szolgáltatóval megkötendő szolgáltatási
szerződésben szükséges rendezni.
A szerződéses feltételrendszer kialakításért és fenntartásért a polgármester a felelős.
(2) Pilis Város Önkormányzata részéről, az általa fenntartott és működtetett egészségügyi
járóbeteg szakellátási feladatok végzésére vonatkozólag kiválasztott egészségügyi
szolgáltatóval, - fő szabályként - szerződéses jogviszony a tárgyév január 01. napjával
létesíthető.
(3) Az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladat ellátására irányuló szolgáltatási (megbízási)
szerződés, - a valamely fél által eszközölt, azonnali hatályú szerződésszegés, valamint a közös
megegyezéssel történő szerződésmegszüntetés esetét kivéve - a tárgyév december 31.
napjával szüntethető meg.
(4) Pilis Város Önkormányzata – a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület szervei
útján – az adott egészségügyi szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszonyt, a felek között
megkötött szerződés rendelkezéseinek megfelelően, - de legfeljebb egy alkalommal,
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Hatályon kívül helyezte az 1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. január 29. napjától.
Hatályon kívül helyezte az 1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. január 29. napjától.
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legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 30-a napjáig vizsgálja felül.
(5) A Képviselő-testület egészségügyi járóbeteg szakellátási feladat ellátására irányuló
pályázat kiírásáról – törvény, valamint az Ör. keretei között – külön íven szövegezett
önkormányzati határozattal dönthet.
(6) A Képviselő-testület – a polgármester útján – az egészségügyi költség hozzájárulás
mértékének rendszeres felülvizsgálatáról, a Képviselő-testület ármegállapító hatáskörébe
tartozó hatósági díjakkal együtt - a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig gondoskodik.
(7) Egészségügyi költség hozzájárulás, vagy annak módosítása - fő szabályként - a tárgyév
január 01. napjával vezethető be, és alkalmazható.
III. RÉSZ
Az Orvosi Rendelő helyiségeinek használatba adására, bérbe adására, hasznosítására
vonatkozó különös rendelkezések
6. §
(1) Pilis Város Önkormányzata a Pilis Város ingatlan-nyilvántartásba 2841/4. hrsz. alatt
felvett, természetben 2721 Pilis, Szent István park 1. sz. alatti orvosi rendelő (a továbbiakban:
Orvosi Rendelő) egészségügyi alapellátási feladatok végzésére kijelölt helyiségei közül:
a./ a felnőtt háziorvosi rendelő helyiségeket, a hozzá tartozó helyiségekkel együtt,
b./ a házi gyermekorvosi rendelő helyiségeket, a hozzá tartozó helyiségekkel együtt,
c./ a fogorvosi helyiségeket, a hozzá tartozó helyiségekkel együtt
a településen működő, egészségügyi alapellátást végző egészségügyi vállalkozók – külön
szerződés szerinti – kizárólagos használatába adja.
(2) Pilis Város Önkormányzata a Pilis Város ingatlan-nyilvántartásba 2841/4. hrsz. alatt
felvett, természetben 2721 Pilis, Szent István park 1. sz. alatti orvosi rendelő, e rendeletben
érintett egészségügyi járóbeteg szakellátás végzésének folytatására (részlegesen) kijelölt
helyiségeit – az ingatlanon megvalósított Orvosi Rendelő (kivitelezése), működtetése és
fenntartása tárgyában az Önkormányzat, a beruházó, továbbá a projektcég között 2008.
december 17. napján megkötött, előszerződés használati jog alapításáról, valamint
együttműködési megállapodásról szóló beruházói okirat alapján és birtokában, haszonélvezeti
jogánál fogva – jogosult hasznosítani.
(3) A Képviselő-testület döntéseivel nem hasznosított, az Orvosi Rendelő helyiségének (2)
bekezdés szerinti ideiglenes/átmeneti hasznosítása formájáról, módjáról, mértékéről és
időtartamáról a polgármester, - átruházott hatáskörben, a piaci viszonyokra figyelemmel –
mérlegelési jogkörében dönt.
(4) A polgármester köteles az Orvosi Rendelő helyiségének (2) bekezdés szerinti
ideiglenes/átmeneti hasznosítása (forma, mód, mérték) előtt az egészségügyi menedzser
álláspontját kikérni, valamint figyelemmel lenni a tartós jelleggel megkötött – nem
kizárólagos jelleggel - bérbe adott helyiség(ek) bérbeadása során kölcsönösen kialkudott
bérleti díj(ak) mértékére.
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7. §
(1) Az Orvosi Rendelő egészségügyi alapellátást nem szolgáló helyiségeinek, valamint az
egészségügyi alapellátást nem érintő időtartamban, az orvosi rendelő egyéb helyiségeinek
hasznosítása formái:
a./ Pilis Város Önkormányzata által közvetlenül fenntartott egészségügyi járóbeteg szakellátás
működtetésével,
b./ az Orvosi Rendelő adott helyiségének ún. magánrendelés formájában történő tartós
hasznosításával, helyiségbérleti díj megfizetésével.
(2) Az Orvosi Rendelő adott helyiségének ún. magánrendelés formájában történő, tartós
hasznosítása esetén, a helyiségbérleti díj mértékét – a hozzá tartozó orvosszakmai kérdésekkel
együtt, az Ör. keretei között – a Képviselő-testület külön íven szövegezett önkormányzati
határozatában állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a helyiségbérleti díj mértékét évente, az Ör. 5. §-a alatt szabályozott
eljárásrenddel megegyező módon vizsgálja felül.
(4) Az Orvosi Rendelő bármely helyiségének tartós, vagy ideiglenes, átmeneti hasznosítására
vonatkozó helyiségbérleti szerződést - a Polgármesteri Hivatal jegyzője készíti elő.
(5) A blanketta helyiségbérleti szerződési minta rendszeres aktualizálásáról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.
IV. RÉSZ
A TÉRÍTÉSI DÍJ, A RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJ, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI
KÖLTSÉG HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, BESZEDÉSÉRE, VALAMINT
ELSZÁMOLÁSÁRA, NYILVÁNTARTÁSA VEZETÉSÉRE
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDLEKEZÉSEK
A térítési díj, valamint részleges térítési díj megállapítására és beszedésére vonatkozó
különös rendelkezések
8. §
(1) A külön jogszabály(ok)ban meghatározott és megállapított
a./ térítési díj,
b./ részleges térítési díj
az adott egészségügyi alapellátási körzetet közvetlenül (ide értve a közalkalmazotti
jogviszony keretében vagy helyettesítés útján ellátott feladatokat) fenntartó Pilis Város
Önkormányzatát, mint egészségügyi szolgáltatót illeti meg.
(2) A Pilis Város Önkormányzata által, közvetlenül fenntartott és működtetett egészségügyi
alapellátást végző (orvos) köteles a külön jogszabály(ok)ban meghatározott és megállapított
a./ térítési díjat,
b./ részleges térítési díjat
az Ör. rendelkezései, valamint a díjak beszedésére, a számla (nyugta) kiállítására vonatkozó
pénzügyi, számviteli jogszabályok keretei között beszedni, valamint az átvett (részleges)
térítési díjról szóló nyugtát kiállítani.
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A (részleges) térítési díjak külön jogszabályban meghatározott mértékét az egészségügyi
alapellátást végző (orvos) köteles a rendelő helyiségében kifüggeszteni és a külön jogszabályi
változások esetén - a módosítás tervezett hatályba lépése előtt - aktualizálni.
(3) Az egészségügyi alapellátást végző (orvos) köteles továbbá a kizárólag (részleges) térítési
díj fizetése esetén igénybe vehető szolgáltatás tényét, - a szolgáltatás igénybevétele előtt
jelezni a biztosított részére.
(4) Az egészségügyi alapellátást végző személy a (2) bekezdés szerint beszedett (részleges)
térítési díjat az erre a célra szolgáló pénzkazettában köteles őrizni, amelyet az irányadó
rendelési időn kívül, kulccsal zárható szekrényben köteles elhelyezni.
(5) Az Önkormányzat által beszedett (részleges) térítési díj őrzésére szolgáló pénzkazetta
biztonságos elhelyezéséért, - az egészségügyi alapellátást végző személy és az asszisztens
egyetemlegesen felelős.
(6) A biztosított a külön jogszabály(ok)ban meghatározott egészségügyi szolgáltatás
megkezdése előtt köteles az egészségügyi alapellátást végző személy részére jelezni, hogy a
szolgáltatás megfizetett ellenértékéről számlát kér.
Az e bekezdésben meghatározott rendelkezést az orvosi rendelő helyiségében (ajtaján) ki kell
függeszteni.
(7) Az egészségügyi alapellátást végző személy az Önkormányzat által beszedett (részleges)
térítési díj bevételezésének tényéről minden esetben nyugtát állít ki.
Az egészségügyi alapellátást végző személy a biztosított részére a (részleges) térítési díj
bevételezésének igazolásául, - amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a jelen paragrafus (6)
bekezdése szerinti számla kiállításának igényét időben nem jelzi, - a kiállított nyugta eredeti
példányát átadja, a második példány az egészségügyi szolgáltató példánya.
(8) Az Önkormányzat által, a külön jogszabály(ok)ban meghatározott szolgáltatás nyújtásáért,
a biztosított által fizetett (részleges) térítési díj megfizetésének tényéről szóló számla
kiállításának kötelezettje: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája.
(9) Az egészségügyi alapellátást végző személy asszisztense a jelen paragrafus hatálya alá
tartozó, a külön jogszabályokban meghatározott szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó
számla készítési és kiállítási igényt köteles 2 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Irodája részére – az eredeti nyugta, valamint a számla kiállításához szükséges
adatok (teljes név, lakcím, adószám) átadásával - igazoltan jelezni.
(10) A Polgármesteri Hivatal a (7)-(8) bekezdés szerinti számla kiállításáról a (9)
bekezdésben meghatározott pénzügyi elszámolást követő 30 naptári napon köteles
gondoskodni.
(11) Az egészségügyi alapellátást végző személy asszisztense a jelen paragrafus hatálya alá
tartozó, a külön jogszabályokban meghatározott szolgáltatás igénybevételével összefüggő
pénzügyi elszámolást havonta, vagy amennyiben a pénzkazettában lévő készpénz állomány a
100.000.-Ft összeget eléri vagy meghaladja, - ezen összeghatár elérését követően köteles
összesíteni és a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában leadni, az Ör 2. számú függelékét
képező formanyomtatvány felhasználásával.
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Az egészségügyi költség hozzájárulásra vonatkozó különös rendelkezések
9. §
(1) Amennyiben a biztosított - saját kezdeményezése alapján - Pilis Város Önkormányzata
által fenntartott és működtetett, mindenkori járóbeteg szakellátást veszi igénybe, - az Ör.
szerinti egészségügyi költség hozzájárulást köteles fizetni.
(2) Amennyiben a biztosított az Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltatónál az általa
fenntartott szolgáltatási helyen, egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, az
egészségügyi költség hozzájárulást külön-külön szakrendelésenként meg kell fizetnie.
(3) Az egészségügyi költség hozzájárulás mértéke alkalmanként (megjelenésenként): a
rendelet 1. számú függelékében meghatározott, a szolgáltatás nyújtásakor érvényes és
hatályos költség hozzájárulás.
(4) A Képviselő-testület – a polgármester útján – az egészségügyi költség hozzájárulás
mértékének rendszeres felülvizsgálatáról, a hatósági szolgáltatási díj tárgyában ez idáig
megalkotott önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával egyidejűleg, a tárgyévet megelőző
év december 31. napjáig gondoskodik.
(5) Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi költség hozzájárulás megfizetését nyugtával,
illetőleg kérelemre számlával igazolja.
(6) Az egészségügyi szolgáltató az önkormányzati rendeletben foglalt előírásokról (a
díjfizetési kötelezettségről) köteles
a) a biztosítottat az ellátás igénybevételét megelőzően tájékoztatni, valamint
b) az Ör-ben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi költség hozzájárulást beszedni.
(7) Az Ör. alapján beszedett egészségügyi költség hozzájárulás Pilis Város Önkormányzatát,
mint egészségügyi szolgáltatót illeti meg.
(8) Az egészségügyi szakellátást végző személy az (1) bekezdés szerint beszedett
egészségügyi költség hozzájárulást az erre a célra szolgáló pénzkazettában köteles őrizni,
amelyet az irányadó rendelési időn kívül, kulccsal zárható szekrényben köteles elhelyezni.
(9) Az Önkormányzat által beszedett egészségügyi költség hozzájárulás őrzésére szolgáló
pénzkazetta biztonságos elhelyezéséért, - az egészségügyi szakellátást végző személy és az
asszisztens egyetemlegesen felelős.
(10) A biztosított az Ör-ben meghatározott egészségügyi szakellátás megkezdése előtt köteles
az egészségügyi szakellátást végző személy részére jelezni, hogy a szolgáltatás megfizetett
ellenértékéről számlát kér.
Az e bekezdésben meghatározott rendelkezést az orvosi rendelő helyiségében (ajtaján) ki kell
függeszteni.
(11) Az egészségügyi szakellátást végző személy az Önkormányzat által beszedett
egészségügyi költség hozzájárulás bevételezésének tényéről, minden esetben nyugtát állít ki.
Az egészségügyi szakellátást végző személy a biztosított részére az egészségügyi szolgáltatási
díj bevételezésének igazolásául, - amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a jelen paragrafus
(10) bekezdése szerinti számla kiállításának igényét időben nem jelzi, - a kiállított nyugta
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eredeti példányát átadja, a második példány az egészségügyi szolgáltató példánya.
(12) Az Önkormányzat által, az Ör-ben meghatározott egészségügyi szakellátás nyújtásáért, a
biztosított által fizetett egészségügyi költség hozzájárulás megfizetésének tényéről szóló
számla kiállításának kötelezettje: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája.
(13) Az egészségügyi szakellátást végző személy asszisztense a jelen paragrafus hatálya alá
tartozó, az Ör-ben meghatározott egészségügyi szakellátás igénybevételéhez kapcsolódó
számla készítési és kiállítási igényt köteles 2 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Irodája részére - az eredeti nyugta, valamint a számla kiállításához szükséges
adatok (teljes név, lakcím, adószám) átadásával - igazoltan jelezni.
(14) A Polgármesteri Hivatal a (11)-(12) bekezdés szerinti számla kiállításáról, a (13)
bekezdésben meghatározott pénzügyi elszámolást követő 30 naptári napon köteles
gondoskodni.
(15) Az egészségügyi szakellátást végző személy asszisztense a jelen paragrafus hatálya alá
tartozó, az Ör-ben meghatározott egészségügyi szakellátás igénybevételével összefüggő
pénzügyi elszámolást havonta, vagy amennyiben a pénzkazettában lévő készpénz állomány a
100.000.-Ft összeget eléri vagy meghaladja, - ezen összeghatár elérését követően köteles
összesíteni és a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában leadni, az Ör 2. számú függelékét
képező formanyomtatvány felhasználásával.
V. RÉSZ
Eljárási rendelkezések
10. §
(1) A Képviselő-testület az egészségügyi költség hozzájárulással összefüggő panasz
kivizsgálásával kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági feladat-és hatáskörét a
polgármesterre ruházza át.
(2) Az egészségügyi költség hozzájárulással összefüggő panaszt a település polgármesteréhez
(Polgármesteri Hivatal - 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) lehet benyújtani.
(3) Az egészségügyi költség hozzájárulással összefüggő panaszt - önkormányzati hatósági
eljárás keretein belül – I. fokon a település polgármestere vizsgálja meg.
(4) Az e paragrafus szerinti önkormányzati hatósági eljárásban II. fokon a Képviselő-testület
jár el.
(5) Az e paragrafusban meghatározott szervek – eljárásuk során – elsősorban a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi
CXL. törvény, másodsorban az Mötv. rendelkezései szerint kötelesek eljárni.
(6) Az önkormányzati hatósági szerv jogosult, az Ör. rendelkezéseinek nem megfelelő
gyakorlat alkalmazása esetén, a rendelet szerint hatályos egészségügyi költség hozzájárulás
biztosított részére történő visszatérítéséről – eljárása részeként, a határozat jogerőre
emelkedését követő 8 napon belül – hatósági határozattal intézkedni.
(7) A Polgármester Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben az egészségügyi
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költség hozzájárulással kapcsolatban beérkezett kérelmek elbírálása kapcsán különös
méltányossági jogkört gyakorolhat azon esetben, amikor nem pilisi állandó bejelentett
lakcímmel, de pilisi tartózkodási hellyel rendelkező biztosított életvitelszerűen Pilisen él és az
egészségügyi alapellátást (háziorvosi ellátást) is Pilisen veszi igénybe.4
11. §
(1) Az egészségügyi szolgáltató az e rendeletben foglaltak figyelembevételével határozza meg
az egészségügyi költség hozzájárulás befizetésének általa elfogadott módját.
(2) Az egészségügyi szolgáltató folyamatosan, jól látható helyre kifüggeszti az egészségügyi
szolgáltatási díj fizetésének kötelezettségről szóló tájékoztatót, amely tartalmazza
a) a fizetendő egészségügyi szolgáltatási díj körét, mértékét, és annak feltételeit,
b) a díj fizetésének lehetséges módját (készpénz fizetés),
c) a fizetés helyét és időpontját.
(3) Az egészségügyi költség hozzájárulást az ellátás igénybevételének megkezdéséig kell
befizetni.
Amennyiben a biztosított ugyanazon egészségügyi szolgáltatónál egy nap több járóbetegszakellátást vesz igénybe, az egészségügyi költség hozzájárulást valamennyi ellátás
igénybevételének megkezdéséig kell befizetni, és a befizetésről a nyugtát is ekkor kell
kiállítani, illetve a számla kiállítására vonatkozó igényt jelezni.
(4) Az egészségügyi szolgáltatás után fizetendő költség hozzájárulást kizárólag készpénzben
lehet megfizetni.
(5) Az egészségügyi szolgáltató a 2721 Pilis, Szent István park 1. szám alatti telephelyen
biztosítja az ellátás igénybevételének helye szerinti telephelyen történő költség hozzájárulás
megfizetésének lehetőségét.
(6) Az Önkormányzat az orvosi rendelő e célra kialakított helyiségében biztosítja – központi
szerver gép működtetésével és üzemeltetésével –
a./ az egészségügyi alapellátási feladatot végző/nyújtó egészségügyi vállalkozások képviselői
részére,
b./ Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett egészségügyi alapellátási
feladatot nyújtó szakfeladatok képviselői részére,
c,/ Pilis Város Önkormányzata által közvetlenül fenntartott és működtetett egészségügyi
szakellátások képviselői részére,
d./ Pilis Város Önkormányzata által, helyiség biztosítása révén, közvetett módon fenntartott és
működtetett egészségügyi szakellátások részére
az egészségügyi feladatok ellátását célzó adatállományok központi mentését, archiválását.
(7) Az Önkormányzat az Orvosi Rendelő területén – e célra kialakított irattár megnevezésű
helyiségeiben, központi irattár létesítésével – biztosítja az egészségügyi alapellátási, és
szakellátási feladatok végzése során eddig is keletkezett és a jövőben keletkezendő,
megőrzendő egészségügyi iratokat, az alábbi területeken:
a./ területi védőnői nyilvántartás iratanyaga,
b./ iskola védőnői nyilvántartás iratanyaga,
c./ egészségügyi alapellátáshoz tartozó nyilvántartás iratanyaga,
d./ egészségügyi szakellátásokhoz tartozó nyilvántartás iratanyaga,
4

Kiegészítette Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2016. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet
1. §-a. Hatályos: 2016. május 01. napjától.
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(Pilis Város Önkormányzata és jogelődje Pilis Nagyközség Önkormányzata, valamint annak
jogelődje: Pilis-Nyáregyháza Nagyközségi Közös Tanács VB működésének időtartama alatt
keletkezett egészségügyi iratok részeként.)
Értelmező rendelkezések
12. §
(1) Egy alkalom alatt minden, az orvos és beteg között megvalósuló gyógyító vagy
diagnosztikai célú találkozást érteni kell.
(2) E rendelet alkalmazásában Pilis Város Önkormányzata által közvetlenül fenntartott és
működtetett egészségügyi alapellátási feladatnak, valamint járóbeteg szakellátási feladatnak
azon egészségügyi feladat minősül, amelynek megszervezéséről (egészségügyi szolgáltató
kiválasztásáról, szükség szerinti pályáztatásáról, a szerződéskötésről, a működési engedély,
valamint a hozzá kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások beszerzéséről, a
társadalombiztosítási szervvel, az egészségügyi feladat ellátásra vonatkozólag finanszírozási
szerződés megkötéséről, az egészségügyi feladat adminisztratív feladatainak ellátásáról)
közvetlenül Pilis Város Önkormányzata, illetve az általa létrehozott munkaszervezete: a
Polgármesteri Hivatal, e bekezdésben foglaltaknak megfelelően, teljeskörűen gondoskodik
(együttes feltételrendszer).
VI. RÉSZ
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
13. §
(1) Az Ör-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.), valamint a
végrehajtására kiadott, az Ebtv. végrehajtásáról szóló, többször módosított 217/1997.
(XII.01.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
(2) Az Ör. 2015. április hó 01. napján lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által megalkotott, az egészségügyi szolgáltatásokról szóló 34/2013. (XII.13.) sz.
önkormányzati rendelettel, a 45/2011. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a
32/2014. (XII.14.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 19/2010. (XI.29.) sz.
önkormányzati rendelete hatályát veszíti.
(4) A rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon, a Polgármesteri Hivatal jegyzője
gondoskodik.
Pilis, 2015. március hó 27. napján.

Simó Gáborné
polgármester

Tóth László
jegyző
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A rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2015. március hó 27. napján.
Tóth László
jegyző
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Pilis Város Önkormányzatának
13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete
az egészségügyi szolgáltatásról
1. számú melléklet

Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett
egészségügyi szakellátások tekintetében
egészségügyi költség hozzájárulás(ok) mértéke
2015. április 01. napjától

pilisi állandó lakcímmel
rendelkező
biztosított
esetében
Sebészeti szakrendelés
Az ellátás szüneteltetés alatt.
Reumatológiai szakrendelés / Az ellátás szüneteltetés alatt.
Fizikoterápia
300.-Ft/alkalom
Mintavételei labor
300.-Ft/alkalom
Szemészeti szakrendelés
Az ellátás szüneteltetés alatt.
Fül,
orr-és
gégészeti Az ellátás szüneteltetés alatt.
szakrendelés

pilisi állandó lakcímmel nem
rendelkező
biztosított
esetében
Az ellátás szüneteltetés alatt.
Az ellátás szüneteltetés alatt.
1.500.-Ft/alkalom
1.500.-Ft/alkalom
Az ellátás szüneteltetés alatt.
Az ellátás szüneteltetés alatt.

A fizikoterápiás kezelések esetében, amennyiben a pilisi állandó lakcímmel rendelkező
biztosított betegnek az orvosi szakvélemény alapján 10 alkalomnál több kezelésre van
szüksége, úgy a beteg kezelésenként az első 10 alkalomra köteles megfizetni az
egészségügyi költség hozzájárulást, 10 alkalom után a fizikoterápiás kezelés
igénybevétele ingyenes.
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Pilis Város Önkormányzatának
13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete
az egészségügyi szolgáltatásról
1. számú függelék

Pilis Város Önkormányzata által 2013. január 01. napjától kezdődően működtetendő
egészségügyi szakrendelések:
1./ reumatológia,
SZÜNETELTETÉS ALATT
2./ szemészet,
SZÜNETELTETÉS ALATT
3./ fizikoterápia,
4./ sebészeti szaktanácsadás, SZÜNETELTETÉS ALATT
5./ bőrgyógyászat,
SZÜNETETLETÉS ALATT
6./ fül-orr-gégészet,
SZÜNETELTETÉS ALATT
7./ dietetika,
SZÜNETELTETÉS ALATT
8./ nőgyógyászat.
SZÜNETELTETÉS ALATT
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Pilis Város Önkormányzatának
13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete
az egészségügyi szolgáltatásról
2. számú függelék
Egészségügyi szolgáltatást nyújtó hely megnevezése:
Szolgáltatás
igénybevételének
dátuma

Biztosított TAJ
száma

Nyugta
sorszáma

Egészségügyi szolgáltatás tárgya

Összesen:
Kelt: Pilis, 20………………
………………………………….
egészségügyi szolgáltatást nyújtó
orvos / asszisztens

…………………………..
teljesítést igazoló személy
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Fizetendő díj
összege

