
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

          Iktató szám: Sz-23/2018. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2018. január 24-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat alapellátási körzetek működtetésére kötött feladat ellátási 

szerződések módosítására  
a) Javaslat az 5. gyermek háziorvosi körzet működtetésére kötött 

feladat ellátási szerződés módosítására 
 

Előterjesztő:    Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

    Hajdu Erika egészségügyi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Kovács Henriett s.k. 
 
 
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/2012/2018/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 az egészségügyi 

alapellátási körzetek működtetésére egészségügyi szolgáltatókkal.  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 2. sz. 

mellékletében meghatározott 5. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi 

Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az adott körzetet ellátó Dr. Jakab 

Zsuzsanna orvossal került megkötésre feladat ellátási szerződés. 

 

Tárgyi gyermek háziorvosi körzet rendelési idejének módosításával kapcsolatban a 

Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. és Dr. Jakab Zsuzsanna együttes kérelmére, az Egészségügyi 

Szociális és Sport Bizottság 2017. december 13-i ülésén az alábbi határozatot hozta:  

 

„ESZSB 233/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 

 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 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 

… 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz. mellékletében 

meghatározott 5. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 

2021. december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. 

Jakab Zsuzsanna orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási 

rendet az alábbiak szerint módosítja, 2018. január 01-től:  

„hétfő:16.00.- 19.00. 

péntek páros hét 8.00.-12.00” 

 

A fenti határozat meghozatalát követően, 2017. december 14-én jelezte a Ferencvárosi 

Gyermekorvos Kft., hogy adminisztratív hiba miatt, tévesen került megjelölésre a pénteki 

páros heteken történő rendelés időpontja, mely helyesen: „péntek páros hét 8.00.-10.00. óra” 

és kérné az időpont módosítását, 2018. január 01-től. 

 

Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő 

feladat ellátási szerződések 3.1. pontja alapján: 
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„3.1 Az Egészségügyi Szolgáltató a területileg illetékes háziorvosai útján személyes és 

folyamatos orvosi ellátást biztosít az orvosi rendelőben háziorvosonként a külön 

jogszabályokban meghatározott  rendelési időkereten belül, valamint indokolt esetben a beteg 

otthonában. Ezen túlmenően ellátja a külön jogszabályban előírt egyéb speciális feladatokat 

is. Az Egészségügyi Szolgáltató az ellátás rendjét a külön jogszabályban foglaltak szerint 

kialakítja. A rendelési idő háziorvosonként jelen szerződés 4. sz. mellékletében kerül 

közzétételre.” 

 

A feladat ellátási szerződések 4. számú mellékletében kerültek rögzítésre a rendelési 

időpontok valamint a helyettesítést ellátó személyek. 

 

A fenti melléklet módosítása az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatásköre.  

 

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 szerződések 

megkötéséről, módosításáról. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. 

 

 

Budapest, 2018. január 18. 

 

 

Tisztelettel:        

 

 

          Zombory Miklós s.k. 

         alpolgármester 
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Határozati javaslatok 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottsága  

 

a) a 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 az ESZSB. 233/2017. 

(XII.13.) sz. határozatának 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„4. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő 

egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 

2. sz. mellékletében meghatározott 5. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 

2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Ferencvárosi 

Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Jakab Zsuzsanna orvossal kötött 

feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rendet az alábbiak szerint 

módosítja, 2018. január 01-től:  

hétfő:16.00.- 19.00. 

péntek páros hét 8.00.-10.00” 

 

Határidő: 2018. január 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

b)  felkéri a polgármester urat a szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


