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Ügyiratszám: Kp/20070-6/2019/XII.
Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
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 körzetet működtető MEDOLIN Kft. egészségügyi szolgáltató képviselője és egyben
az ellátást személyesen nyújtó dr. Olasz József orvos 2019. július 22-én kérelmet nyújtott be a
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében rögzített rendelési idő módosítására
vonatkozóan, mely szerint pénteki napon a jelenlegi 09.00-13.00. óráig szóló rendelési
időtartam 09.00-12.00. időtartamra módosulna 2019. szeptember 01-től.
Ezen változással a heti rendelési óraszám heti 20 óráról, heti 19 órára módosulna, a kötelező
heti rendelési óraszám, mely jelenleg 15 óra, teljesítésre kerül, valamint a további szakellátást
igénylő betegek fel tudják keresni a járóbetegek részére ellátást nyújtó szakrendelőt.
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) pontja alapján az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság dönt:
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladatellátási szerződések
megkötéséről, módosításáról.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntések meghozatalát.
Budapest, 2019. augusztus 26.

Tisztelettel:
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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Határozati javaslat
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 szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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1.

sz. melléklet

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
háziorvosi körzet működtetésére
2. sz. 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), mely módosításra került 2019. július 11-én, 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 4. sz. mellékletében szereplő
rendelési időpontokat 2019. szeptember 01-től az alábbiak szerint módosítják:
„4. sz. melléklet:
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

09.00-13.00.
15.00-19.00.
09.00-13.00.
15.00-19.00.
09.00-12.00.”

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.
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Olasz József
ügyvezető és ellátást személyesen nyújtó
orvos
MEDOLIN Kft.

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

4

