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Ügyiratszám: Kp/20070/2019/XII. 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport 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 30. számú háziorvosi körzet működtetésére a MEDOLIN Kft. 

egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Olasz József orvossal 

került megkötésre feladatellátási szerződés 2016. december 11-től 2021. december 10-ig, az 

ESZSB. 146/2016. (XI.10.) sz. határozat 24. pontja alapján. A tárgyi háziorvosi körzet orvosi 

rendelője a 1097 Budapest, Gyáli út 17-19. sz. alatt található, a Dél-Pesti Centrum Kórház 

Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Merényi Gusztáv Kórház telephelyén. Az 

ingatlan állami tulajdon, a rendelő használatát a vagyonkezelő Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ engedélyezte. A fentiek alapján a tárgyi feladatellátási szerződés 2.1. pontjában 

került rögzítésre a háziorvosi ellátást nyújtó rendelő címe. 

 

Kerületi lakosaink magas színvonalú, az egészségügyi szakmai követelményeknek megfelelő, 

igényes környezetben történő betegellátásának biztosítása érdekében – mely kötelező 

önkormányzati alapfeladatunk – másik rendelőhelyiséget kívánunk biztosítani.  

 

Az elmúlt hónapokban szakmai és műszaki szempontok alapján kerestünk másik megfelelő és 

alkalmas rendelőhelyiséget a gyógyító-megelőző egészségügyi tevékenység folytatására. 

 

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: 

FESZGYI) által működtetett Budapest, Ecseri út 19. szám alatti Árvácska Idősek Klubja, a 

1097 Budapest, Osztag utca 17. szám alatt nyújt majd a továbbiakban ellátást, várhatóan 

2019. augusztus végétől, így a megüresedett 1097 Budapest, Ecseri út 19. sz. alatti ingatlan 

korábbi szociális funkciójú helyisége átalakításra került orvosi rendelővé. 

 

Az új orvosi rendelő műszaki átadása várhatóan 2019. július 31-ig lezajlik, augusztus 

hónapban az ellátási helyszín változásával kapcsolatosan az egészségügyi szolgáltató részére 

szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésre kerülnek, a rendelő átköltöztetésre kerül és 

2019. szeptember 01-től a betegek már az új rendelőben juthatnak háziorvosi ellátáshoz. 

 

A folyamatos és zavartalan betegellátás biztosítása érdekében javaslom, hogy a 30. számú 

háziorvosi körzet működtetésére Önkormányzatunk a MEDOLIN Egészségügyi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a 

személyes ellátást nyújtó dr. Olasz József orvossal kötött, érvényben lévő feladatellátási 
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szerződés 2019. szeptember 01-től kerüljön módosításra jelen előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerint. 

 

A fentieken túlmenően szükséges gondoskodnunk a rendelő költöztetéséről, valamint az új 

rendelő várótermi és orvosi bútorzatának biztosításáról, mivel eddig a Gyáli út 17-19. sz. 

alatti rendelőben ezen berendezések adottak voltak, viszont ezek a Dél-Pesti Centrum Kórház 

tulajdonát képezik. 

 

Ezen költségek előzetes számításaink és dr. Olasz József szakmai becslése szerint 250.000,- 

Ft költséget jelentenek. A költöztetés és a bútorzat költségeit a MEDOLIN Egészségügyi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi szolgáltatóval kötendő támogatási 

szerződés keretében biztosítanánk. 

 

A támogatási összeg fedezete a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 

950.000,- Ft összegű tartalék-kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

mellékletének II. 3.) fa) és fb) pontja alapján az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 

dönt: 

- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladatellátási szerződések 

megkötéséről, módosításáról, 

- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási 

szerződés formájában történő határozott idejű használatba adásáról. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntések meghozatalát. 

 

Budapest, 2019. július 4. 

 

 

 

 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 az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) és 

fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében 

meghatározott 30. számú háziorvosi körzet működtetésére a MEDOLIN Kft. egészségügyi 

szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Olasz József orvossal kötött, 2016. 

december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő feladatellátási szerződést az Sz-

……./2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja, 2019. szeptember 

01-től, és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződést módosító szerződés aláírására. 

       

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

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

és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy egyszeri 250.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 30. 

háziorvosi körzetet működtető MEDOLIN Kft. egészségügyi szolgáltató részére, a 2019. 

szeptember 01-től a 1097 Budapest Ecseri út 19. sz. alatt működő háziorvosi rendelő 

költöztetési, valamint a várótermi és az egészségügyi alapellátáshoz szükséges orvosi bútorzat 

beszerzési költségeinek támogatására, egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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1. sz. melléklet 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

háziorvosi körzet működtetésére 

módosítása 

 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 

10401196-00028977-00000005, törzskönyvi azonosító szám: 735726; képviseletében eljár dr. 

Bácskai János polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat 

 

másrészről a MEDOLIN Kft.  (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 15. D épület II. em. 12.; 

adószám: 12247657-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-568610, képviseletében eljár dr. Olasz 

József ügyvezető és az ellátásért személyesen felelős orvos, orvosi pecsétszáma: 42583), a 

továbbiakban, mint Egészségügyi Szolgáltató, (Önkormányzat és Egészségügyi Szolgáltató a 

továbbiakban együtt említve: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy 2016. december 5. napján Feladatellátási szerződést 

kötöttek (a továbbiakban: Szerződés) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat közigazgatási területén lévő, a 13/2017. (IV.25.) rendelet 1. sz. mellékletében 

meghatározott 30. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában. A Szerződés 2016. 

december 11-től 2021. december 10. napjáig hatályos.  

 

1. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1 pontját, és a 4. sz. mellékletében a 

rendelés helyét 2019. szeptember 01-től az alábbiak szerint módosítják: 

 

„2.1.   Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba 38236/638 hrsz. alatt felvett, természetben 

1097 Budapest Ecseri út 19. szám alatt található épületben, a tulajdonát képező 80 m
2
 

alapterületű helyiségben a 20 m
2
 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget, valamint a hozzá 

tartozó egyéb helyiségeket, berendezési tárgyaival, felszereléseivel együtt Egészségügyi 

Szolgáltató használatába adja térítésmentesen, a Felek által megkötött feladatellátási 

szerződés hatályának időtartamára.”  

 

„4. sz. melléklet:  

Rendelés helye: 1097 Budapest, Ecseri út 19.” 

 

2. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

 

3. Felek a szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

alulírott helyen és napon 1 (azaz egy) oldal terjedelemben és 4 (azaz négy) példányban 

aláírják. 

 

Budapest, 2019. július 

 

dr. Bácskai János dr. Olasz József 

polgármester ügyvezető és ellátást személyesen nyújtó 

orvos  

MEDOLIN Kft. 

Budapest Főváros IX. kerület  

Ferencváros Önkormányzata  

 


