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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. Ezen hatályon kívül helyezett jogszabály 3. sz. mellékletében 

meghatározott 11. felnőtt fogorvosi körzet területe felosztásra került, az ezen körzetet 

személyesen ellátó Dr. Pozsonyi Zsuzsanna fogorvos kérelmére, praxisjogáról való lemondása 

okán. Ezen túlmenően a korábban hatályos jogszabályban szereplő 11. felnőtt fogorvosi 

körzetet működtető Mesterdent Kft. egészségügyi szolgáltatóval és Dr. Pozsonyi Zsuzsanna 

fogorvossal a 2012. november 22-én megkötött feladat ellátási szerződés megszüntetésre 

kerül. 

 

A 2017. április 26. napjától hatályos 13/2017. (IV.25.) rendelet 3. sz. melléklete alapján 

módosult a 7.,8.,9.,10. felnőtt fogorvosi körzetek ellátási területe, azaz kibővült a felosztásra 

került fogorvosi körzettel, így szükséges a tárgyi fogorvosi körzetek működtetésére kötött 

feladat ellátási szerződések 2. sz. mellékleteinek - a területi ellátási kötelezettséget képező 

terület utcajegyzékét - módosítása a Mesterdent Kft. egészségügyi szolgáltatóval és Dr. Kun 

Krisztina (7. fogorvosi körzet), Dr. Ilyés Kinga Amália (8. fogorvosi körzet), Dr. Buday 

Zsuzsanna (9. fogorvosi körzet), és Dr. Záhonyi Zsanett (10. fogorvosi körzet) fogorvosokkal, 

a folyamatos és zavartalan betegellátás biztosítása érdekében.  

 

Javaslom, hogy az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a 7., 8., 9.,10. számú felnőtt 

fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó, a Mesterdent Kft.-vel és a: 

- 7. felnőtt fogorvosi körzet ellátásért személyesen felelős Dr. Kun Krisztina orvossal 2012. 

november 22-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete egészüljön ki:  

Üllői út 117., 119., 121., Dési H. u. 3.,5.,11.,13.,17.,23., Epreserdő u. 2.,4.,6.,31.,33.,35., 

Füleki köz 3.,7.,9.,11.,13. területekkel, 

- 8. felnőtt fogorvosi körzet ellátásért személyesen felelős Dr. Ilyés Kinga Amália orvossal 

2016. június 28-án kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete egészüljön ki:  

Aszódi u. 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20., Haller u. 4.,6.,16., Mester u. 83. „A”,”B”,”C”, 85., 

Osztag u. 11.,13.,15.,17.,19.,Soroksári út 1.,3.,5., Táblás köz 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13., Táblás u. 

31. területekkel, 

- 9. felnőtt fogorvosi körzet ellátásért személyesen felelős Dr. Buday Zsuzsanna orvossal 

2012. november 22-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete egészüljön ki: 

Ecseri út 2.,3.,4.,5.,6.,8.,10.,12.,15.,17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31., Napfény u. 

17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31., Vaskapu u. 10-14. „A”,”B”,”C”.  területekkel, 

- 10. felnőtt fogorvosi körzet ellátásért személyesen felelős Dr. Záhonyi Zsanett orvossal 

2016. április 1-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete egészüljön ki:  

Gyáli út 21.,23.,24.,25.,30.,32.,33.,35., Ifjúmunkás u. 4.,6., Zombori u. végig, területekkel, 
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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 orvosok nyilatkozatban 

hozzájárulásukat adták. 

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

 

Budapest, 2017. május  

 

 

 

 

         Tisztelettel: 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 
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Határozati javaslatok 

 

1. 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 3. sz. mellékletében meghatározott 

7. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft. egészségügyi 

szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. Kun Krisztina orvossal, 2012. 

november 22-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete egészüljön ki az 

alábbi területekkel, 2017. április 26-tól:  

„- Üllői út 117., 119., 121., - Dési H. u. 3.,5.,11.,13.,17.,23., - Epreserdő u. 

2.,4.,6.,31.,33.,35., - Füleki köz 3.,7.,9.,11.,13.,” 

és felkéri Polgármester urat a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

2. 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 3. sz. mellékletében meghatározott 

8. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft. egészségügyi 

szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős  Dr. Ilyés Kinga Amália orvossal 

2016. június 28-án kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete egészüljön ki az 

alábbi területekkel, 2017. április 26-tól:  

„Aszódi u. 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20., Haller u. 4.,6.,16., Mester u. 83. 

„A”,”B”,”C”, 85., Osztag u. 11.,13.,15.,17.,19.,Soroksári út 1.,3.,5., Táblás köz 

1.,3.,5.,7.,9.,11.,13., Táblás u. 31.” 

és felkéri Polgármester urat a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

3. 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 3. sz. mellékletében meghatározott 

9. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft. egészségügyi 

szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős  Dr. Buday Zsuzsanna orvossal 

2012. november 22-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete egészüljön ki 

az alábbi területekkel, 2017. április 26-tól:  

„Ecseri út 2.,3.,4.,5.,6.,8.,10.,12.,15.,17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31., Napfény u. 

17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31. , Vaskapu u. 10-14. „A”,”B”,”C”.” 

és felkéri Polgármester urat a szerződés aláírására. 
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Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

4. 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 3. sz. mellékletében meghatározott 

10. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft. egészségügyi 

szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős  Dr. Záhonyi Zsanett orvossal 2016. 

április 1-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete egészüljön ki az alábbi 

területekkel, 2017. április 26-tól:  

„Gyáli út 21.,23.,24.,25.,30.,32.,33.,35., Ifjúmunkás u. 4.,6., Zombori u. végig” 

és felkéri Polgármester urat a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


