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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Ügyiratszám: Kp/17780-9/2017/XII. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2013. 

(I.31.) sz. határozatának 3. pontjában döntött a FESZ Kft-vel 2008. január 30. napján aláírt 

egészségügyi közfeladat átadására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről és a kötelezően biztosítandó kerületi egészségügyi alapellátás és önként 

vállalt járó beteg ellátás zavartalan biztosítása érdekében határozatlan időtartamra feladat 

ellátási szerződés megkötéséről a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: FESZ KN Kft.), mint közfeladatot átvállaló 

társasággal. 

 

A 2013. február 26. napján aláírt határozatlan időtartamra megkötött feladat ellátási szerződés 

III. pontja értelmében:  

 

„III. Közfeladatot Átvállaló Társaság kötelezettségei az egészségügyi közfeladat-ellátás 

átvállalása körében 

 

1. Közfeladatot Átvállaló Társaság vállalja, hogy az Önkormányzat által ellátott – a 

szerződés megkötésének időpontjáig, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett, - az 1. számú 

mellékletben felsorolt - egészségügyi szolgáltatásokat - a Közfeladatot Átvállaló Társaság, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) között hatályban lévő finanszírozási 

szerződésben foglalt kapacitások erejéig, a mindenkor hatályos jogszabályi minimumfeltételek 

fenntartásával, figyelemmel az Önkormányzat mindenkori egészségügyi koncepciójában 

foglaltakra is  – komplex módon biztosítja, a lakossággal szemben fennálló ellátási 

kötelezettséget maradéktalanul teljesíti. 

 

1.1. Közfeladatot Átvállaló Társaság a fentebb rögzített feladat ellátási kötelezettség 

mellett átveszi a védőnői, az iskola-egészségügyi, a gyermekfogászati, az otthoni szakápolási, 

valamint a felnőtt ügyelet alapellátási feladatokat. Ennek keretében a Közfeladatot Átvállaló 

Társaság segíti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatal ügyviteli munkájának egészségüggyel kapcsolatos részét, követi a lakosság 

egészségügyi állapotát, felméréseket és javaslatokat készít az Önkormányzat számára.  

 

1.2.  Jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi a Közfeladatot Átvállaló Társaság részére 

a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet által a Budapest Főváros IX. Kerületének 

lakossága számára biztosítandó alap- és járóbeteg-szakellátás keretében engedélyezett 

szakterületek és szakorvosi óraszámok jegyzéke. 

 

1.3. Közfeladatot Átvállaló Társaság kijelenti, hogy a III.1. és III.1.1. pontokban vállalt 

kötelezettségei teljesítéséhez szükséges jogi, technikai és egyéb feltételekkel rendelkezik.  

 

1.4. Közfeladatot Átvállaló Társaság által a III.1. és III.1.1 pontban meghatározott 

szolgáltatások körének szűkítéséhez az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.  
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A meglévő szolgáltatások bővítéséről, új szolgáltatások, ellátási formák bevezetéséről és 

folyamatos végzéséről az átvállalt közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül a 

Közfeladatot Átvállaló Társaság saját hatáskörben dönthet.” 

 

Az átadott közfeladatok működtetésének biztosítására a FESZ KN Kft. a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően rendelkezik az egészségügyi szakigazgatási szerv által kiállított 

működési engedéllyel, mely meghatározza a különböző szakrendelésekhez kapcsolódó 

szakma közfinanszírozott szakorvosi és nem szakorvosi heti óráinak számát (kapacitás).  

Ezen működési engedélyben engedélyezett óraszámok alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő az érvényben lévő finanszírozási szerződés szerint, a meghatározott kapacitás 

erejéig folyósítja havonta a finanszírozás összegét a FESZ KN Kft. részére. 

 

A FESZ KN Kft. képviseletében Dr. Kovács József ügyvezető igazgató, az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. 5. §-ra hivatkozva, kérelmezte 

Önkormányzatunk, mint tulajdonos, előzetes hozzájárulását szakorvosi óraszámok 

módosítására vonatkozóan az alábbiak szerint: 

 

Szakfeladat Jelenlegi óraszám Módosítást követő óraszám 

fogászati röntgen 4 0 

fogszabályozás 24 28 

  

A módosítás indokai az alábbiak: 

 

A fogászati röntgen elérhetősége a gyermekfogászati ellátás működésének minimumfeltétele. 

A 1095 Budapest, Mester u. 19. sz. alatt működő gyermekfogászati rendelőben meglévő 

röntgenberendezéssel évente 20-30 felvétel készül, az ezekért járó finanszírozás viszont nem 

áll arányban a gép működésére fordított kiadásokkal (vegyszer, film, engedélyek, 

sugárvédelmi tanfolyam, humán erőforrás rendelkezésre állása). A fogászati röntgenfelvételek 

további biztosítása érdekében együttműködési megállapodás került megkötésre a Mesterdent 

Kft-vel. A Mesterdent Kft. egészségügyi szolgáltató, a 1095 Budapest, Mester u. 45. sz. alatti 

szakorvosi rendelőben, önkormányzatunkkal kötött feladat ellátási szerződés keretében 

működtet kerületi felnőtt fogorvosi körzeteket, rendelkezik korszerű fogászati 

röntgenkészülékkel, a felvételek elkészítéséhez szükséges kapacitás, személyi és tárgyi 

feltételek rendelkezésére állnak. A felvételek elkészítése díjmentes a kerületi gyermekek 

részére, továbbra is a kerületen belül érhető el az ellátás, a feladatra lekérhető NEAK 

finanszírozást a Mesterdent Kft. jelenti és számolja el. A fogászati röntgen szakfeladatról így 

heti 4 szakorvosi órát csoportosítanának át a fogszabályozás szakrendelés javára, így heti 28 

órára bővülne a rendelés.  

 

Tekintettel a FESZ KN Kft-vel kötött jelenleg hatályos feladat ellátási szerződés III. fejezet 

1.4. pontjában foglaltakra, ezen módosítások szakhatósági engedélyezési eljárásának 

megindításához szükséges a tulajdonosi jogokat gyakorló Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes hozzájárulása. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

 

Budapest, 2017. szeptember 29. 

 

Zombory Miklós s.k. 

 alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel, 2013. február 26. napján kötött feladat 

ellátási szerződés III. fejezet 1.4. pontja alapján előzetesen hozzájárul, hogy a Ferencvárosi 

Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. kezdeményezze az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a 

járó beteg ellátás keretében biztosított szakrendelések közfinanszírozott heti szakorvosi 

óraszámainak módosítását az alábbiak szerint: 

 

- fogászati röntgen szakrendelésről heti 4 szakorvosi óra átcsoportosítása a 

fogszabályozás szakrendelésre. 

 

 

Határidő: 2017. október 5. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      

 


