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ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság  

2020. június 29-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat az 1. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött 

feladatellátási szerződés módosítására  
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

    Hajdu Erika egészségügyi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Ügyiratszám: Kp/17152-3/2020/XII. 

 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!  

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Egészségügyi Szociális és 

Sport Bizottság határozatai alapján feladatellátási szerződéseket kötött az egészségügyi 

alapellátási körzetek működtetésére egészségügyi szolgáltatókkal.  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 1. számú háziorvosi körzet működtetésére a Step By Step 96  Bt. 

egészségügyi szolgáltató képviselőjével, és egyben a személyes ellátást nyújtó dr. Szíjártó 

Csaba László orvossal került megkötésre feladatellátási szerződés 2019. április 15-én 2019. 

május 21-től 2024. május 31-ig, az ESZSB. 41/2019. (III.27.) sz. határozat alapján.  

 

A Step By Step 96 Bt. egészségügyi szolgáltató képviselője, (és egyben az ellátást 

személyesen nyújtó orvos) dr. Szíjártó Csaba László 2020. június 15-án kérelmet nyújtott be, 

melyben hozzájárulást kér a háziorvosi tevékenysége mellett sportorvosi tevékenység és 

telemedicinai vizsgálatok folytatásához, valamint a szerződése 4. sz. mellékletében 

meghatározott rendelési időpontok és a helyettesítési rend módosításához 2020. augusztus 01-

től.  

 

A módosítási kérelmében előadja, hogy: 

 

1. a háziorvosi praxisába bejelentkezett amatőr sportolók részére sportorvosi szolgáltatást 

kíván nyújtani, heti 2 óra időtartamban, szerdai napokon 11.00-13.00. között, a sportorvoslás 

szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 5/A. § (1) 

bek. alapján az egyes sportágakban – az OSEI szakmai irányelvei alapján – végezné a 

versenyző, és azon a sportszakember, aki feladata ellátása során fokozott fizikai erőkifejtést 

végez, sportorvosi vizsgálatát; szakmailag indokolt esetben kiegészítő vizsgálatokat végezne a 

versenyző megbetegedésének és sérülésének megelőzése, továbbá – amennyiben az adott 

intézményben gyógyító-megelőző ellátás is zajlik – kezelése és rehabilitációja érdekében;  
szaktanácsadást végezne az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testsúly 

kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában.  

 

2. az ÁEEK EFOP „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések (EFOP 1.9.6.)” kiemelt 

projekt „B” komponens – Távegészségügyi módszertani központ létrehozása projekt 

komponens keretén belül, a telemedicinai folyamatok hazai ellátórendszerben való 
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elterjesztésének lehetőségére irányuló, telemedicinai folyamatokat és vizsgálatokat végezné a 

vizsgálati alanyok számára, hétfőn 11.00.-13.00., kedden és csütörtökön 06.00.-11.00.-ig, a 

projekt lezárásáig, mely időpontja még nem ismeretes. 

3. a fentiekben vázoltak szerint betegellátásának a szerződése 4. mellékletében meghatározott 

rendje is módosulna, így az eddigi  

hétfő-szerda-péntek: 08.00-12.00. 

időpontok az alábbiakra:  

hétfő-szerda-péntek: 07.00-11.00. 

változnának, a kedd-csütörtöki 15.00-19.00. időpontok változatlanok maradnának. 

A fenti módosítással az egészségügyi szolgáltató 1 órával korábban kezdené a háziorvosi 

rendelését, két egészségügyi ellátási folyamat elkülönülve kerülne folytatásra, a heti rendelési 

időtartam továbbra is heti 20 óra maradna, mely így is meghaladja a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2.§ (2) bek.-

ben meghatározott minimum heti 15 óraszámot. 

Ezen túlmenően a tárgyi mellékletben meghatározott állandó helyetteseinek körét bővíteni 

kívánja dr. Schütz Anna háziorvos (nyilvántartási szám: 70734) feltüntetésével. 

A feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében az alábbiak szerint került meghatározásra a 

helyettesítés rendje: 

„Helyettesítés rendje:   

 

dr. Palkó Judit  1093 Budapest, Közraktár u. 24. saját rendelési idejében 

 

dr. Zentai Nándor 1093 Budapest, Közraktár u. 24. saját rendelési idejében” 

 

Az egészségügyi alapellátási körzet működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő 

feladatellátási szerződés 3.4. pontja alapján: 

 

„3.4. Egészségügyi Szolgáltató háziorvosa és ápolója helyettesítéséről maga gondoskodik. 

Helyettesítését csak a működési engedélyében szereplő orvos láthatja el. A helyettesítő 

személy nevét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A helyettesítésről, annak előrelátható 

időtartamáról, az Önkormányzatot, a kerületi felnőtt és gyermek ügyeleti szolgáltatót, az 

engedélyező egészségügyi szakhatóságot, valamint a rendelőben megfelelő helyen elhelyezett 

hirdetményen az érintett lakosságot haladéktalanul értesíteni szükséges. Amennyiben az 

Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 

tényről az Önkormányzatot és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből 

a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 

kötelezettségének.  

A helyettesítő háziorvos jogosult a helyettesítést saját rendelőjében, rendelési idejében ellátni 

a működési engedélye alapján. E tényről az illetékes háziorvos az érintett ellátási terület 
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lakosságát előzetesen köteles írásban tájékoztatni a rendelőhelyiségben kihelyezett 

hirdetmény útján.” 

 

A fenti szerződés és annak 4. sz. melléklete 2020. augusztus 01-től hatályba lépő – a Step By 

Step 96 Bt. kérelme alapján történő – módosításához a hozzájárulás az Egészségügyi, 

Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság hatásköre.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. 

mellékletének II. 3. fa) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 

Bizottság dönt: 

- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat-ellátási szerződések 

megkötéséről, módosításáról. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. 

 

 

Budapest, 2020. június 22. 

 

 

Tisztelettel:        

 

 Baranyi Krisztina 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, 

hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-

testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. 

háziorvosi körzet működtetője, a Step By Step 96 Bt. egészségügyi szolgáltató kérelmére, 

hogy dr. Szíjártó Csaba László orvos az 1. sz. háziorvosi praxisba bejelentkezett amatőr 

sportolók részére sportorvosi tevékenységet nyújtson, szerdai napokon 11.00-13.00. óráig, a 

sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. 

rendelet 5/A. § (1) bek. alapján, 2020. augusztus 01-től. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, 

hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-

testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. 

háziorvosi körzet működtetője, a Step By Step 96 Bt. egészségügyi szolgáltató kérelmére, 

hogy dr. Szíjártó Csaba László orvos az ÁEEK EFOP „Elektronikus egészségügyi ágazati 

fejlesztések (EFOP 1.9.6.)” kiemelt projekt „B” komponens – Távegészségügyi módszertani 

központ létrehozása projekt komponens keretén belül, a telemedicinai folyamatok hazai 

ellátórendszerben való elterjesztésének lehetőségére irányuló, telemedicinai folyamatokat és 

vizsgálatokat végezzen a vizsgálati alanyok számára hétfőnként 11.00-13.00., kedden és 

csütörtökön 06.00-11.00. óra között, a projekt lezárásáig, 2020. augusztus 01-től. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, 

hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-

testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. 

háziorvosi körzet működtetésére 2019. május 21. napjától 2024. május 31. napjáig a Step By 

Step 96 Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Szíjártó Csaba László orvossal kötött feladatellátási 

szerződés 4. sz. mellékletének alábbiak szerinti módosításához 2020. augusztus 01-tól:  
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„ 4. sz. melléklet: 

 

Rendelési idő: 

 

Hétfő:  07.00-11.00. 

Kedd:  15.00-19.00. 

Szerda:  07.00-11.00. 

Csütörtök:  15.00-19.00. 

Péntek:  07.00-11.00. 

 

Helyettesítés rendje:  

 

dr. Palkó Judit   saját rendelési idejében, 1093 Budapest, Közraktár u. 24. 

 

dr. Zentai Nándor  saját rendelési idejében, 109+ Budapest, Közraktár u. 24. 

 

dr. Schütz Anna  dr. Szíjártó Csaba László rendelési idejében, 

1093 Budapest, Közraktár u. 24.” 

 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
 

 

 


