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BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  IIXX..  KKEERRÜÜLLEETT  FFEERREENNCCVVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  

 
Ügyiratszám:Kp/44813-3/2012/XII. 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete illetve Humán 
Ügyek Bizottsága 2011.és 2012. évben 5 éves határozott időtartamra megállapodást kötött 
egészségügyi szolgáltatókkal és az ellátásért felelős felnőtt háziorvosokkal a felnőtt háziorvosi 
körzetek működtetésére. 
A megkötött megállapodások alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
egészségügyi alapellátásán belül a: 

- 7. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Tordymed Kft egészségügyi szolgáltató, ellátásért   
felelős: Dr. Tordy Béla háziorvos, 

- 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Dragomedic Kft egészségügyi szolgáltató, . 
ellátásért  felelős:Dr.Sárkány Endre háziorvos, 

- 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Hosplankontroll Bt. egészségügyi szolgáltató,  
ellátásért felelős: Dr. Molnár Márta háziorvos, 

- 10. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Feriju Kft egészségügyi szolgáltató, ellátásért 
felelős: Dr. Ferenczi Judit háziorvos, 

- 11. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Hygea Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltató,  
ellátásért felelős: Dr. Zegnál Mária háziorvos, 

- 12. számú felnőtt háziorvosi körzetet az Angiomedicina Orvosi Kft egészségügyi  
szolgáltató, ellátásért felelős : Dr. Környei Zsuzsanna háziorvos, 

- 13. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Dr. Kotányi és Társa Kft egészségügyi szolgáltató,  
ellátásért felelős : Dr. Kotányi Péter háziorvos, 

- 14. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Hygea Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltató,  
ellátásért felelős : Dr. Morsányi Klára háziorvos, 

- 15. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Qualitas Novum Kft egészségügyi szolgáltató,  
ellátásért felelős : Dr. Jelinek Benjámin Gábor háziorvos  

működteti területi ellátási kötelezettséggel a 1097 Budapest, Drégely u. 19. szám alatti háziorvosi 
rendelőben. A megállapodások 4. számú mellékletében kerültek rögzítésre az ellátások rendjei, azaz a 
rendelési időpontok. 
2012. október 04. napján a fentiekben felsorolt egészségügyi szolgáltatók és háziorvosok kérelmet 
nyújtottak be, melyben egységesen kérelmezik a péntek délutáni rendelési időtartamuk módosítását 
16.00.-20.00. óráról 15.00.-18.00. órára. Kérelmük indokaként előadják, hogy a péntek délutáni 
betegforgalom jóval alacsonyabb a többi naphoz képest. Szakmai megítélésük szerint ezen rendelési 
időpont módosítás nem okozna semmilyen fennakadást a folyamatos betegellátásban, mely 
folytonosságát a kerületi 24 órás felnőtt ügyeleti szolgálat is biztosítja. 
 
A kérelemmel kapcsolatban előzetesen állásfoglalást kértünk Budapest Főváros Kormányhivatal VI., 
VII., VIII., IX. Kerületi Népegészségügyi Intézet tiszti főorvosától. Tiszti főorvos asszony a rendelési 
idő módosításához elvi hozzájárulását adja, azzal a kikötéssel, hogy a változás miatt szükséges a 
működési engedélyek módosítása valamint az érintett lakosság széles körű értesítése. 
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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. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát. 
 
Budapest, 2012. október  
 
 

 
 
 

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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A.)  változat 
Határozati javaslat 

 
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 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 alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött megállapodást az Sz- 
…/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja: 

 
1.1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 7. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. 
napjától 2016. december 31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Tordymed Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Tordy Béla háziorvossal,  

 
1.2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 8. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. 
napjától 2016. december 31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Dragomedic Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Sárkány Endre háziorvossal,  

 
1.3. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 9. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. 
napjától 2016. december 31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Hosplankontroll Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. 
Molnár Márta háziorvossal,  

 
1.4. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 10. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 
11. napjától 2016. december 31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Feriju Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Ferenczi 
Judit háziorvossal,  

 
1.5. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 11. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 
11. napjától 2016. december 31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Zegnál Mária  
háziorvossal,  

 
1.6. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 12. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 
11. napjától 2016. december 31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben az Angiomedicina Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Környei Zsuzsa 
háziorvossal,  

 
1.7. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 13. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 
11. napjától 2016. december 31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Kotányi és Tsa Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Kotányi Péter 
háziorvossal,  

 
1.8. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 14. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 
11. napjától 2016. december 31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Morsányi Klára 
háziorvossal,  
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1.9. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 15. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2012. augusztus 
01. napjától 2017. július 31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Qualitas Novum Kft-vel, és az ellátásért felelős  Dr. Jelinek Benjamin Gábor 
háziorvossal. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 

B.) változat 
Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 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 a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 7. sz., 8. sz., 9. 
sz., 10. sz., 11. sz., 12. sz., 13. sz., 14. sz., 15. sz.  felnőtt háziorvosi körzeteket működtető 
egészségügyi szolgáltatókkal kötött megállapodást a rendelési idő vonatkozásában nem módosítja.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
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Sz-../2012. számú előterjesztés 
melléklete 

 
Megállapodás módosítása 

 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 
14. képviseli: Dr. Bácskai János polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat és 
 
a  (székhely: ., cégjegyzék szám: , adószám:  képviseli: ) és az ellátásért felelős orvos: , a 
továbbiakban, mint Egészségügyi Szolgáltató között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
szerint: 
 
1. Felek a gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátás körében Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén lévő 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott. (…) számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére ……….-án kötöttek 
megállapodást 2011/2012. … napjától  2016/2017… napjáig. 
 
2. (…) egészségügyi szolgáltató és (…) háziorvos kérelmére, Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága HÜB. …./ 2012.(…) sz. határozat (…) pontja 
alapján, a megállapodás 4. sz. mellékletében meghatározott ellátás rendje a pénteki nap 
vonatkozásában az alábbiak szerint módosul, 2012. december 01. napjától: 
 
Péntek délután       15.00. - 18.00.  
 
3.) Az 1.) pontban körülírt megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 
maradnak. 
 
Felek a megállapodás módosítását elolvasás után, mint akaratukkal megegyezően alulírott helyen és 
napon aláírják. 
 
Budapest, 2012. 
 
 
 
 
 

Dr. Bácskai János     Egészségügyi szolgáltató 
    polgármester      háziorvos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


