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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

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/14455-3/2018/XII. 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Egészségügyi Szociális és 

Sport Bizottság határozatai alapján feladat ellátási szerződéseket kötött a házi gyermekorvosi 

körzetek működtetésére egészségügyi szolgáltatókkal.  

 

A 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben, az 1. sz. házi gyermekorvosi 

körzetet működtető egészségügyi szolgáltató Dr. Buzási Gyermekorvos Kft. (képviseli: Dr. 

Buzási János, és egyben az ellátásért felelős orvos: Dr. Buzási János) 2018. május 14-én 

írásban bejelentést tett, hogy a tárgyi körzetre 2016. november 24. napján, 2016. december 

11.-től - 2021. december 10.-ig kötött feladat ellátási szerződést rendes felmondás útján, hat 

hónapos felmondási időtartammal felmondja, 2018. július 01. napjától. Dr. Buzási János a 

felmondása indokául egészségügyi állapotát jelölte meg. 

Kérelmezi továbbá, hogy a felmondási idő lejártát követően, 6 hónapig élhessen tárgyi 

körzetre vonatkozó praxisjogának elidegenítési lehetőségével. Az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 13/A. § (1) bek. alapján a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés 

megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség, így Dr. Buzási János praxisjogát 2019. 

június 30-ig átruházhatja. 

 

A házi gyermekorvosi körzetek működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő feladat 

ellátási szerződések 5.3. pont b.) bek. alapján: 

 

„5.3. Jelen szerződés 

 

b.) megszüntethető: 

• közös megegyezéssel,  

• bármelyik fél részéről közölt 6 hónapos rendes felmondás útján, 

• Önkormányzat részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben a 

felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére az 

Egészségügyi Szolgáltató részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül 

letelik: 

- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén, 

- és az Egészségügyi Szolgáltató a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeket 

maximum kettő hónapig tartósan nem teljesíti, vagy a jelen szerződést megszegi, 

- a használatba adott háziorvosi rendelőhelyiség és tartozékainak engedélytől eltérő 

használata esetén, 

- a használatba adott rendelőhelyiségben engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő 

beruházási, átalakítási, felújítási és a rendes gazdálkodás körét meghaladó munkálatok 

elvégzése esetén, 

• Önkormányzat részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben az 

Egészségügyi Szolgáltató ellen szakmai, etikai vagy büntetőjogi eljárás során jogerős 

elmarasztaló döntés született, 

• Egészségügyi Szolgáltató részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással: 
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ha az Önkormányzat jelen szerződésbe ütköző súlyos kötelezettségszegést tanúsít: ilyen 

magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten 

megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább 

folytatja.” 

A gyermekek ezen időszak alatti háziorvosi ellátásának biztosítása érdekében a helyettesítés 

megszervezésre került, a betegek azonnali tájékoztatása mellett.  

Tartós távolléte alatt az 1. sz. gyermek háziorvosi körzethez tartozó betegek ellátása és az 

iskola egészségügyi ellátás folyamatos biztosítása érdekében a 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-

29. sz. alatti rendelő házi gyermekorvosai látják el a betegeket, meghosszabbított rendelési 

idejük keretében.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. 

mellékletének II. 3. fa) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság dönt: 

- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat ellátási szerződésekről. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát. 

 

Budapest, 2018. május 17. 

 

 

Tisztelettel:        

 

 

          Zombory Miklós s.k. 

         alpolgármester 
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Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a 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.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. gyermek 

háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a 

Dr. Buzási Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Buzási János háziorvossal kötött 

feladat ellátási szerződést, 2018. július 01-től kezdődő 6 hónapos rendes felmondás alapján, 

2018. december 31-től megszünteti, és felkéri a polgármester urat a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


