
 1 

 

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet (a 

továbbiakban: NM rendelet) 1. § (1) bekezdésének értelmében az otthoni szakápolás a 

biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett 

ápoló által végzett tevékenység, amely során az alábbi feladatok ellátására van lehetőség: 

  

1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási 

tevékenységek végzése és megtanítása. 

2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása. 

3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez 

kapcsolódó szakápolói feladatok. 

4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz 

kapcsolódó szakápolási feladatok. 

5. Baleseti- és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága 

esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. 

6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt 

szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási 

tevékenységek műtét után. 

7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 

8. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent 

funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási 

feladatok: 

- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, 

- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

9. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása: 

- UH inhalálás, légzésterápia, 

- szívó alkalmazása, 

- oxigénterápia. 

10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. 

Tárgy: Otthoni szakápolás ellátására kötött 

megbízási szerződés meghosszabbítása 

Sorszám: IV/8 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, 

dr. Bimbó Mária osztályvezető, 

Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Előkészítésben 

részt vesz: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 

és Szociális Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 
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11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, 

elekroterápia biztosítása. 

12. Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok 

megnevezésével. 

13. A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell: 

- a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek 

megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg 

egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának 

megakadályozásáért, 

- ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési 

kötelezettség teljesítését, 

- rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg 

ellátásában résztvevőkkel. 

14. Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő 

betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával. 

  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások 

térítési díjairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 53. §-a alapján azon személyek 

vagy családok esetében, akik az otthoni szakápolási szolgálat szolgáltatásait anyagi okok 

miatt – vagy mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által megállapított támogatás már 

lejárt – nem tudják igénybe venni, kérelemre, szociális rászorultság alapján 3 hónap 

időtartamra támogatás nyújtható. A támogatás mértéke 1.500,- Ft/fő/alkalomnak az 50-75-

100%-a, a rendeletünkben meghatározott jövedelmi viszonyoknak megfelelően.  

Az önkormányzat által önként vállalt otthoni szakápolás feladatot 2000-től a Békési Home 

Care Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Bt., székhely: 5630 Békés, 

Szent Pál sor 1.) látja el, önkormányzatunkkal kötött megbízási szerződés alapján. A jelenleg 

hatályban lévő, 2011. január 1-től kötött szerződés időbeli hatálya 2015. december 31-én 

lejár.  

A Bt. ügyvezetője, Sveczné Jantyik Ágota kérelmet terjesztett elő a megbízási szerződés öt 

évre szóló meghosszabbítása iránt.  

Az elmúlt öt évben az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság előtt a Bt. 

minden év májusában beszámolt az otthoni szakápolási feladatok ellátásáról. A tapasztalatok 

alapján megállapítható, hogy a Bt. a lakosság megelégedésére, jól végzi feladatát. Külön 

kiemelendő, hogy a feladatellátás hétvégén és ünnepnapokon is megtörténik. A Bt. a 

jogszabályokban előírt, az ÁNTSZ által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.  

Az önkormányzat 2011. január 1-től 2015. november 30-ig 21 fő vonatkozásában, 86 esetben 

állapított meg otthoni ápolással kapcsolatos támogatást összesen 2.825.825,- Ft összegben. A 

teljesített vizitszám 2.971 vizit volt.   

A megbízási szerződés tervezetét az előterjesztéshez mellékeltük. Javaslom az újabb öt évre 

szóló szerződés megkötésének jóváhagyását, melynek érdekében kérem a T. Képviselő-

testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
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Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 évre, a 2016. január 1-től 2020. 

december 31-ig terjedő időszakra megbízási szerződést köt a Békési Home Care Bt-vel 

(5630 Békés, Szent Pál sor 1., képviseli: Sveczné Jantyik Ágota ügyvezető), otthoni 

szakápolási feladatok ellátására.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy 

a határozat mellékletét képező megbízási szerződést aláírja.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

Békés, 2015. november 25. 

Izsó Gábor 

  polgármester 

 

 

………………………. 

Jogi ellenjegyző 

 

………………………. 

Pénzügyi ellenjegyző 
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1. melléklet 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 

 

amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., 

képviseli Izsó Gábor polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről a Békési HOME-CARE Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság 
(székhely: 5630 Békés,  Szent Pál sor 1., képviseli Sveczné Jantyik Ágota ügyvezető) mint 

Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a Megbízó, mint települési önkormányzat által 

önként vállalt, a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti otthoni szakápolási 

feladatokat lásson el, jelen megállapodásban rögzített feltételek mellett, Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a(z) …./2015. (XII.2.) határozata alapján. 

Megbízott a megbízást elvállalja. 

2. Jelen megbízási szerződést a szerződő felek 2016. január 1-től 2020. december 31-ig 

tartó időtartamra kötik meg. 

3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 

továbbiakban: OEP) a Megbízottal közvetlenül köt finanszírozási szerződést. 

4. Az OEP finanszírozáson túlmenően a Megbízó a mindenkor hatályos szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében 

meghatározottak szerint támogatást nyújt Megbízott részére a feladat ellátásához, a 

költségvetésében biztosított összeg erejéig. A támogatásként odaítélt összeget a 

Megbízó a teljesítés elszámolását követően negyedévente, a tárgyidőszakot követő hó 

10. napjáig Megbízott bankszámlájára utalja. 

5. A megbízási szerződés megszűnésére a jogszabályban meghatározott szabályok 

kerülnek alkalmazásra azzal, hogy rendkívüli, 90 napos felmondással élhet  

a) Megbízott: amennyiben az OEP általi finanszírozás szabályai lényegesen 

megváltoznak, 

b) Megbízó: amennyiben a Megbízott tevékenységével kapcsolatban ismétlődő 

lakossági panaszok érkeznek, melyek a kivizsgálást követően jogosnak 

bizonyulnak. 

6. Jelen megállapodás 2016. január hó 1. napján lép hatályba. 

7. Jelen szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. 

8. A szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 

elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

10. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll, és öt eredeti példányban készült. 
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Ezen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

B é k é s , 2015. december hó … nap 

 

 

   

 

       Békés Város Önkormányzata        Békési HOME-CARE             

    Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság 

       Izsó Gábor                      Sveczné Jantyik Ágota 

                  polgármester                                                                   ügyvezető 

 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné 

        jegyző  

 

 


