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Tárgy:  Javaslat a 3. házi gyermekorvosi körzet működtetésre vonatkozó feladat ellátási 

szerződés módosítására 
 
Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  Hajdu Erika egészségügyi referens 
 

Előzetesen tárgyalja: - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
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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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

A Képviselő-testület 2017. április 20-i ülésén megalkotta a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), mely hatályon 

kívül helyezte a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő 

egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) sz. 

önkormányzati rendeletét.  

A 2017. április 26. napjától hatályos 13/2017. (IV.25.) rendelet 2. sz. melléklete alapján 

módosult a 3. házi gyermekorvosi körzet ellátási területe, azaz kibővült új közterülettel, így 

szükséges a tárgyi házi gyermekorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés 

2. sz. mellékleteinek - a területi ellátási kötelezettséget képező terület utcajegyzékét - 

módosítása a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval és Dr. Solt Mária 

orvossal, a folyamatos és zavartalan betegellátás biztosítása érdekében.  

 

Javaslom, hogy az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a 3. számú házi gyermekorvosi 

körzet működtetésére vonatkozó, a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel és a körzet ellátásért 

személyesen felelős Dr. Solt Mária orvossal 2016. november 24-én kötött feladat ellátási 

szerződés 2. sz. melléklete egészüljön ki:  

„Mester u. 83. „A”,”B”,”C”., 85., Vágóhíd u. 5/A.” 

területekkel,visszamenőleges hatállyal, a Rendelet hatályba lépésének napjától, 2017. április 

26-tól. 

  

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 feladat ellátási szerződésekről, 

- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés 

formájában történő határozott idejű használatba adásáról. 

 

A tárgyi területek módosításával kapcsolatban az ellátást biztosító orvos nyilatkozatban 

hozzájárulását adta. 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Budapest, 2017. május  

 

 

         Tisztelettel: 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 
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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.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) 

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

közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 

3. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. 

egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. Solt Mária 

orvossal, 2016.november 24-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete 

egészüljön ki az alábbi területekkel, 2017. április 26-tól:  

„- Mester u. 83.”A”,”B”,”C”. és 85. Vágóhíd u. 5/A.” 

és felkéri Polgármester urat a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


