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Ügyiratszám: Kp/19898-7/2017/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 gyermek háziorvosi 

körzetek működtetésére egészségügyi szolgáltatókkal.  

 

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

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

Buzási János, és egyben az ellátásért felelős orvos: Dr. Buzási János) 2017. május 17-én 

bejelentést tett tartós betegállományáról, mely időtartamát 2-2,5 hónap időtartamban (2017. 

augusztus végéig) jelölte meg. A gyermekek ezen időszak alatti háziorvosi ellátásának 

biztosítása érdekében a helyettesítés megszervezésre került, a betegek azonnali tájékoztatása 

mellett. A helyettesítést az orvosi rendelőben ellátást nyújtó gyermek háziorvosok vállalták, 

Dr. Buzási János saját rendelési idejében. 

 

2017. augusztus 29-én a 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben az 

1.,2.,3.,4.,5. sz. gyermek háziorvosi körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatók (Dr. 

Buzási Gyermekorvos Kft. és a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.) és az ellátást nyújtó 

gyermek háziorvosok (Dr. Buzási János, Dr. Sztranyák Anikó Tamara, Dr. Solt Mária, Dr. 

Külkey Orsolya, Dr. Jakab Zsuzsanna) együttesen kérelmet nyújtottak be, melyet a kerület 

valamennyi gyermek háziorvosa ellenjegyzett. 

 

A kérelemben Dr. Buzási János jelzi, hogy egészségi állapota továbbra sem teszi lehetővé, 

hogy személyesen nyújtson orvosi ellátást, így tartósan betegállományban lesz. 

Helyettesítésére állandó helyettest nem tud biztosítani, jelezte továbbá, hogy a közeljövőben 

praxisjogát értékesíteni kívánja.  

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 gyermek háziorvosai látják a betegeket, saját rendelési idejükön belül, 

viszont így a rendelő ideiglenesen csökkentett időben áll rendelkezésre. Ezen ideiglenesen 

változtatandó rendelési időre tett javaslatuk 2017. október 01-től, az alábbi: 

 

- Dr. Buzási János gyermek háziorvos helyettesítését Dr. Sztranyák Anikó Tamara, Dr. 

Solt Mária, Dr. Külkey Orsolya és Dr. Jakab Zsuzsanna gyermek háziorvosok látják 

el, és a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium iskola egészségügyi 

ellátását Dr. Jakab Zsuzsanna gyermek háziorvos biztosítja (kedd:8.00-12.00). 

- Ezzel együtt Dr. Solt Mária és Dr. Külkey Orsolya rendelési ideje változna. Dr. Solt 

Mária csütörtöki rendelése 18-20 helyett, 16-18 órára módosulna, Dr. Külkey Orsolya 

szerdai rendelése 8-10 helyett, 10-12 órára módosulna. 

 

Ezen javaslat egyeztetésre került a FESZ Kft. Védőnői Szolgálatával is, a védőnők 

munkarendjével összhangban áll. A rendelő heti 3 alkalommal továbbra is 8.00 órától nyitva 

lenne, illetve heti 3 alkalommal továbbra is 20. 00 óráig lenne nyitva, így a gyermekorvosi 

ügyelet időpontjait sem szükséges módosítani. Amennyiben Dr. Buzási János gyermek 
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háziorvos személyesen nyújt háziorvosi ellátást, vagy tartós távolléte esetén állandó helyettest 

tud biztosítani, illetve értékesíti praxisjogát, természetesen ezen módosítások visszavonásra 

kerülnek.    

 

A gyermek háziorvosi körzetek működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő feladat 

ellátási szerződések 3.4. pontja alapján: 

„3.4. Egészségügyi Szolgáltató háziorvosa és ápolója helyettesítéséről maga gondoskodik. 

Helyettesítését csak a működési engedélyében szereplő orvos láthatja el. A helyettesítő 

személy nevét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A helyettesítésről, annak előrelátható 

időtartamáról, az Önkormányzatot, a kerületi felnőtt és gyermek ügyeleti szolgáltatót, az 

engedélyező egészségügyi szakhatóságot, valamint a rendelőben megfelelő helyen elhelyezett 

hirdetményen az érintett lakosságot haladéktalanul értesíteni szükséges. Amennyiben az 

Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 

tényről az Önkormányzatot és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből 

a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 

kötelezettségének.  

A helyettesítő háziorvos jogosult a helyettesítést saját rendelőjében, rendelési idejében ellátni 

a működési engedélye alapján. E tényről az illetékes háziorvos az érintett ellátási terület 

lakosságát előzetesen köteles írásban tájékoztatni a rendelőhelyiségben kihelyezett 

hirdetmény útján.” 

 

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

időpontok valamint a helyettesítést ellátó személyek. 

 

Tekintettel arra, hogy: 

- az 1. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére kötött jelenleg hatályos feladat ellátási 

szerződés  4. sz. mellékletében Dr. Külkey Orsolya és Dr. Jakab Zsuzsanna helyettes orvosok 

nem kerültek rögzítésre, így ezen melléklet módosításával szükséges szerepeltetni az 

orvosokat,  

- a 3. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére kötött jelenleg hatályos feladat ellátási 

szerződés 4. sz. mellékletében Dr. Solt Mária csütörtöki rendelése 18.00-20.00 óra helyett, 

16.00-18.00 órára változna, így ezen mellékletet módosítani szükséges, 

- a 4. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére kötött jelenleg hatályos feladat ellátási 

szerződés 4. sz. mellékletében Dr. Külkey Orsolya szerdai rendelése 8.00-10.00 óra helyett, 

10.00-12.00 órára változna, így ezen mellékletet módosítani szükséges. 

 

A fenti mellékletek módosítása az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatásköre, mely 

módosítások 2017. október 01-től lépnének hatályba.  

 

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, 2017. szeptember 18. 

Tisztelettel:        

          Zombory Miklós s.k. 

         alpolgármester 
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Határozati javaslatok 
 

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 

  

1. 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 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 

szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rendet az alábbiak szerint módosítja, 

2017. október 01-től:  

„Helyettesítés rendje:  

Dr. Sztranyák Anikó Tamara, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. saját rendelési 

idejében, 

Dr. Solt Mária, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. saját rendelési idejében, 

Dr. Külkey Orsolya, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. saját rendelési idejében, 

Dr. Jakab Zsuzsanna,1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. saját rendelési idejében, 

 

iskola egészségügyi ellátás: Dr. Jakab Zsuzsanna, kedd:8.00-12.00, 1097 Budapest 

Telepy u. 17.” 

 

Határidő: 2017. szeptember 28. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. 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 3. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 2016. 

december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-

vel, és az ellátásért felelős Dr. Solt Mária háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 

4. sz. mellékletében az ellátási rendet az alábbiak szerint módosítja, 2017. október 01-

től:  

 

„csütörtök:16.00.-18.00.” 

 

Határidő: 2017. szeptember 28. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3. 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 4. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 2016. 

december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-

vel, és az ellátásért felelős Dr. Külkey Orsolya háziorvossal kötött feladat ellátási 
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szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rendet az alábbiak szerint módosítja, 2017. 

október 01-től:  

 

„szerda:10.00.-12.00.” 

Határidő: 2017. szeptember 28. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4. felkéri a polgármester urat a szerződések 1.,2.,3. pontokban foglaltak szerinti 

módosításainak aláírására. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


