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Ügyiratszám: Kp/22890-5/2015/XII. 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 5 éves 

határozott időtartamra feladat ellátási szerződést kötött egészségügyi szolgáltatókkal és az 

ellátásért felelős orvosokkal az egészségügyi alapellátáson belül, a felnőtt háziorvosi körzetek 

működtetésére. 

 

A hatályos feladat ellátási szerződések alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata által kötelezően biztosítandó egészségügyi alapellátáson belül a: 

 

- 12. számú felnőtt háziorvosi körzetet az Angiomedicina Orvosi Kft egészségügyi  

szolgáltató, ellátásért felelős: Dr. Környei Zsuzsanna háziorvos, 

- 13. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Dr. Kotányi és Társa Kft egészségügyi 

szolgáltató, ellátásért felelős: Dr. Kotányi Péter háziorvos, 

- 15. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Qualitas Novum Kft egészségügyi 

szolgáltató, ellátásért felelős: Dr. Jelinek Benjámin Gábor háziorvos  

 

működteti területi ellátási kötelezettséggel a 1097 Budapest, Drégely u. 19. szám alatti 

háziorvosi rendelőben. A feladat ellátási szerződések 4. számú mellékletében kerültek 

rögzítésre az ellátások rendjei, azaz a rendelési időpontok. 

 

2015. május 26. napján a fentiekben felsorolt egészségügyi szolgáltatók és háziorvosok 

kérelmet nyújtottak be, melyben egységesen kérelmezik a keddi és csütörtöki délutáni 

rendelési időtartamuk módosítását 16.00.-20.00. helyett 15.00.-19.00. órára, 2015. szeptember 

01. napjától. Kérelmük indokaként előadják, hogy a délutáni rendelésüket hamarabb kezdenék 

el, a rendelés teljes időtartama alatt küldhetik szükség esetén, további szakrendelésre a 

betegeket az adott napon, mivel a FESZ KN Kft. Szakorvosi rendelője 19.30. óráig fogadja a 

betegeket. További szempontként jelzik továbbá, hogy az idős betegek a téli időszakban a 

korai sötétedés előtt tudják így felkeresni a rendelést. Szakmai megítélésük szerint ezen 

rendelési időpont módosítás nem okozna semmilyen fennakadást a folyamatos 

betegellátásban, mely folytonosságát a kerületi 24 órás felnőtt ügyeleti szolgálat is biztosítja. 

 

A kérelemmel kapcsolatban előzetesen állásfoglalást kértünk Budapest Főváros 

Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatalának Népegészségügyi Osztályának tiszti főorvosától. 

Tiszti főorvos asszony a rendelési idő fentiekben jelzett módosításával kapcsolatban nem 

emelt kifogást. Jelzi továbbá, hogy a változás miatt szükségessé váló működési engedélyek 

módosítására, csak az önkormányzattal megkötött feladat ellátási szerződések rendelési időre 

vonatkozó részének módosítását követően kerülhet sor. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

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

mellékletének II. 3. fb) 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, 2015. június 23. 

 

 

 

Tisztelettel:         

 

 

 

          Zombory Miklós s.k. 

         alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslatok 

 
 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi 

Szociális és Sport Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) 

rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 12. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat 

működtetésére  2011. december 11. napjától 2016. december 31. napjáig  az 

Angiomedicina Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Környei Zsuzsa háziorvossal kötött 

feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontokat, az alábbi 

tartalommal módosítja, 2015. szeptember 01. napjától:  

kedd:15.00-19.00. 

     csütörtök: 15.00-19.00,  

           és felkéri a polgármester urat a szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi 

Szociális és Sport Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) 

rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 13. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat 

működtetésére  2011. december 11. napjától 2016. december 31. napjáig  a Dr. 

Kotányi és Társa Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Kotányi Péter háziorvossal kötött 

feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében, a rendelési időpontokat az alábbi 

tartalommal módosítja, 2015. szeptember 01. napjától:  

kedd:15.00-19.00. 

     csütörtök: 15.00-19.00,  

           és felkéri a polgármester urat a szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi 

Szociális és Sport Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) 

rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 15. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat 

működtetésére  2012. augusztus 01. napjától  2017. július 31. napjáig  a Qualitas 

Novum Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Jelinek Benjamin Gábor háziorvossal kötött 

feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontokat az alábbi 

tartalommal módosítja, 2015. szeptember 01. napjától:  

kedd:15.00-19.00. 

     csütörtök: 15.00-19.00,  

           és felkéri a polgármester urat a szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


