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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
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Ügyiratszám: Kp/28004-2/2012/XII.    
 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Kerületünk felnőtt fogorvosi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatókkal és 
fogorvosokkal, az 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetőjének kivételével, az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. december 31. napjáig kötött 10 év határozott 
időtartamra szerződést a fogorvosi körzetek működtetésére. 
Az 1. számú területi ellátási kötelezettségű felnőtt fogorvosi körzet működtetésére, a IX. Pipa 
u. 4. szám alatti fogorvosi rendelőben, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
ESZB.234/2002.(VI.12.) számú határozata alapján Önkormányzatunk  2002. szeptember 01. 
napjától, de csak 2012. augusztus 30. napjáig kötött szerződést az A-Z Dental Kft (1088 
Budapest, Vas u. 5.) egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. 
Gyúró Zoltán fogorvossal. 
 
Jelenleg is folyamatban van a 2013. január 01. napjától a felnőtt fogorvosi körzetek 
működtetésére kötendő szerződések egyeztetése Önkormányzatunk, az egészségügyi 
szolgáltatók és a fogorvosok között. Fentiekre tekintettel és a folyamatos betegellátás 
biztosítása érdekében javaslom, hogy az A-Z Dental Kft és Önkormányzatunk között 2002. 
szeptember 01. napján létrejött szerződés időtartama 2012. december 31. napjáig kerüljön 
meghosszabbításra. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 1. sz. 
mellékletének II. 3. f) pontja alapján a Humán Ügyek Bizottsága dönt: 
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő közszolgáltatási megállapodásokról, 
- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés 

formájában történő határozott idejű használatba adásáról. 
 
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Budapest, 2012. július 4. 

 
Tisztelettel:          

 
 

        Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester 

 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 
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Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. melléklet II. 
fejezet 3./f.) pontja alapján úgy dönt, hogy az 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére 
2002. szeptember 01. napjától 2012. augusztus 30. napjáig, az A-Z Dental Kft-vel (1088 
Budapest, Vas u. 5.) és Dr. Gyúró Zoltán fogorvossal kötött megállapodást 2012. december 
31. napjáig meghosszabbítja és felkéri a polgármestert a megállapodás módosításának 
aláírására. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 01. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 

 
 


