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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Egészségügyi Szociális és
Sport Bizottság határozatai alapján feladat ellátási 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 3. sz.
mellékletében meghatározott 8. és 10. számú fogorvosi körzet működtetésére a Kertes-Dent
Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül
-

-

a 8. sz. fogorvosi körzetet ellátó dr. Horváth Dominik orvossal került megkötésre
feladatellátási szerződés 2019. március 01-től 2024. február 28-ig, az ESZSB.
205/2018. (XII.12.) sz. határozata alapján,
a 10. sz. fogorvosi körzetet ellátó dr. Cseh Judit orvossal került megkötésre feladat
ellátási szerződés 2018. augusztus 01-től 2023. július 31-ig, az ESZSB. 96/2018.
(VI.20.) sz. határozata alapján.

A feladatellátási szerződések 4. sz. mellékletében rögzítésre kerültek az alábbi rendelési
időpontok:
-

-

8. sz. fogorvosi körzet (ellátó orvos: dr. Horváth Dominik) hétfő-szerda: 14.00.-20.00.,
kedd-csütörtök: 08.00.-14.00., péntek: páros hét: 08.00.-14.00., páratlan hét: 14.00.20.00.
10. sz. fogorvosi körzet (ellátó orvos: dr. Cseh Judit) hétfő-szerda: 08.00. - 14.00.,
kedd-csütörtök: 14.00.-20.00., péntek: páros hét:14.00.-20.00., páratlan hét:8.00.14.00.

2019. január 9-én, mint a Kertes-Dent Kft. egészségügyi szolgáltató képviselője és ellátó
orvosa, dr. Cseh Judit kérelmet nyújtott be, melyben kérelmezi dr. Horváth Dominik orvossal
egyetemben a rendelési időpontjaik egymás közti cseréjét – a pénteki napok kivételével –
2019. március 01-től, melyek így alábbiak lennének:
- 8. sz. fogorvosi körzet (ellátó orvos: dr. Horváth Dominik) hétfő-szerda: 08.00.14.00.,
kedd - csütörtök: 14.00.-20.00., péntek: páros hét: 08.00.-14.00., páratlan hét: 14.00.20.00.
-10. fogorvosi körzet (ellátó orvos: dr. Cseh Judit) hétfő-szerda: 14.00. - 20.00., keddcsütörtök: 08.00.-14.00., péntek: páros hét:14.00.-20.00., páratlan hét:8.00.-14.00.
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Dr. Cseh Judit a kérelmében előadta, hogy ezen változtatással a betegellátás továbbra is
folyamatos és zavartalan, a rendelési időpont változásáról a betegeket időben értesítik , a
2019. március 01-től ellátást nyújtó dr. Horváth Dominik már ebben az új rendelési
időpontban nyújt ellátást, valamint így a további szakmai fejlődéséhez szükséges
gyakorlatokon is részt tud venni.
Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő
feladatellátási szerződések 3.1. pontja alapján:
„3.1 Egészségügyi Szolgáltató a területileg illetékes fogorvosa útján személyes és folyamatos
orvosi ellátást biztosít az orvosi rendelőben a külön jogszabályokban meghatározott
rendelési időkereten belül, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. Ezen túlmenően
ellátja a külön jogszabályban előírt egyéb speciális feladatokat is. Egészségügyi Szolgáltató
az ellátás rendjét a külön jogszabályban foglaltak szerint alakítja ki, különös tekintettel az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) sz. Kormány rendelet 22. § (6) bek.-ben foglaltakra, azaz
az adott fogorvosi körzet területén lévő évente igazolt lakosságszám arányában a NEAK által
évente megállapításra kerülő heti rendelési óraszámra. Egészségügyi Szolgáltató a napi /heti
rendelési idő változása esetén haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, valamint a
lakosságot írásban a rendelőhelyiségben kihelyezett hirdetmény útján. A jelen szerződés
megkötésekor érvényes rendelési idő fogorvosonként jelen szerződés 4. sz. mellékletében kerül
közzétételre, melyek napi időpontjai évente eltérhetnek az igazolt lakosságszám arányában.
Szerződő Felek ezen esetleges napi időpont változások esetén nem kívánják módosítani a
szerződés 4. sz. mellékletét.”
A fenti melléklet 2019. március 01-től hatályba lépő módosítása a Kertes-Dent Kft. kérelme
alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatásköre.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz.
mellékletének II. 3. fa) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság dönt:
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat-ellátási szerződések
megkötéséről, módosításáról.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.
Budapest, 2019. január 18.

Tisztelettel:
dr. Bácskai János s. k.
polgármester
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Határozati javaslatok
1.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet
működtetésére 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és
az ellátásért felelős dr. Cseh Judit orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében
az ellátási rend alábbiak szerinti módosításához 2019. március 01-től:
„ Rendelési idő:
hétfő:
14.00.- 20.00.
kedd:
08.00. - 14.00.
szerda:
14.00. - 20.00.
csütörtök:
08.00.- 14.00.
péntek
páros hét 14.00-20.00., páratlan hét: 8.00-14.00.”
és felkéri Polgármester urat a szerződés módosítására.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
dr. Bácskai János polgármester

2.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. fogorvosi körzet
működtetésére 2019. március 01. napjától 2024. február 28. napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és
az ellátásért felelős dr. Horváth Dominik orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz.
mellékletében az ellátási rend alábbiak szerinti módosításához 2019. március 01-től:
„ Rendelési idő:
hétfő:
08.00.- 14.00.
kedd:
14.00. - 20.00.
szerda:
08.00. - 14.00.
csütörtök:
14.00.- 20.00.
péntek
páros hét 08.00.- 14.00, páratlan hét: 14.00.- 20.00.”
és felkéri Polgármester urat a szerződés módosítására.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
dr. Bácskai János polgármester
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