
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

     Iktató szám: Sz-376/2018. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2018. október 24-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 22.,23.,24.,25.,26. háziorvosi körzetek működtetésére 

kötött feladatellátási szerződések 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. Szathmáryné 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/25109-3/2018/XII. 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat egészségügyi alapellátásán belül a:  

 

- 22. számú háziorvosi körzetet dr. Szuhács Dóra egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltató,  

   ellátásért felelős: dr. Szuhács Dóra orvos, 

- 23., 24., 25., számú háziorvosi körzeteket a Börzsöny Háziorvosi Kft egészségügyi   

szolgáltató,ellátásokért felelős: dr. Bitó Krisztina, dr. Keskeny Sándor, dr. Nagy Andrea 

orvos, 

- 26. számú háziorvosi körzetet a dr. Bogdán és Tsa. Háziorvosi Bt egészségügyi szolgáltató,  

    ellátásért felelős: dr. Bogdán Beatrix orvos  

működteti területi ellátási kötelezettséggel Önkormányzatunkkal kötött feladat ellátási 

szerződés alapján a 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. szám alatti háziorvosi rendelőben. 

 

2018. szeptember 12. napján a fentiekben felsorolt egészségügyi szolgáltatók és orvosok 

kérelmet nyújtottak be, melyben egységesen kérelmezik a délutáni rendelési időtartamuk 

módosítását 16.00-20.00. óra helyett 16.00-19.30. órára, pénteki nap kivételével. Kérelmük 

indokaként előadják, hogy a délutáni rendeléseik betegforgalma 19.30. után minimális, 

szakrendelésre történő beutalás esetén, a FESZ KN Kft. Szakorvosi Rendelője a távolság 

miatt nem érhető el, és a szakrendelőben 19.30-ig fogadják a betegeket.  

Szakmai megítélésük szerint ezen rendelési időpont módosítás nem okozna semmilyen 

fennakadást a betegellátásban. 

 

A módosítások az alábbi táblázatban láthatóak: 

 

Háziorvos Jelenlegi rendelési idő Módosítás utáni rendelési idő 

dr. Szuhács 

Dóra 

hétfő-szerda:16.00-20.00. 

kedd-csütörtök: 8.00-12.00. 

péntek:  

páros hét:12.00-14.00.  

páratlan hét:10.00-12.00. 

hétfő-szerda:16.00-19.30. 

kedd-csütörtök: 8.00-12.00. 

péntek:  

páros hét:12.00-14.00.  

páratlan hét:10.00-12.00. 

dr. Bitó 

Krisztina 

hétfő-szerda:8.00-12.00. 

kedd-csütörtök:16.00-20.00. 

péntek:   

páros hét:10.00-12.00. 

páratlan hét: 12.00-14.00. 12.00.-14.00. 

hétfő-szerda:8.00-12.00. 

kedd-csütörtök:16.00-19.30. 

péntek:   

páros hét:10.00-12.00. 

páratlan hét: 12.00-14.00. 12.00.-14.00. 

dr. Keskeny 

Sándor 

hétfő-szerda:16.00-20.00. 

kedd-csütörtök: 8.00-12.00. 

péntek:  

páros hét:12.00-14.00.  

páratlan hét:10.00-12.00. 

hétfő-szerda:16.00-19.30. 

kedd-csütörtök: 8.00-12.00. 

péntek:  

páros hét:12.00-14.00.  

páratlan hét:10.00-12.00. 

dr. Nagy 

Andrea 

hétfő-szerda: 8.00-12.00. 

kedd-csütörtök:16.00-20.00. 

péntek:   

hétfő-szerda: 8.00-12.00. 

kedd-csütörtök:16.00-19.30. 

péntek:   
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páros hét:10.00-12.00. 

páratlan hét: 12.00-14.00. 12.00.-14.00. 

páros hét:10.00-12.00. 

páratlan hét: 12.00-14.00. 12.00.-14.00. 

dr. Bogdán 

Beatrix 

hétfő-szerda:16.00-20.00. 

kedd-csütörtök: 8.00-12.00. 

péntek:  

páros hét:12.00-14.00.  

páratlan hét:10.00-12.00. 

hétfő-szerda:16.00-19.30. 

kedd-csütörtök: 8.00-12.00. 

péntek:  

páros hét:12.00-14.00.  

páratlan hét:10.00-12.00. 

 

A betegek folyamatos ellátását ezen kívül a kerületünkben 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet 

működése biztosítja. 

A fenti háziorvosok rendelési ideje jelenleg 18 óra/hét, a módosítás után 17.5 óra/hét lenne, a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. 

rendelet 2. § (2) bek. alapján meghatározott legkevesebb heti 15 órát, illetve 2 óra/munkanap 

időtartamot, meghaladja. 

 

A hatályos és érvényben lévő feladatellátási szerződések 3.1. pontja alapján: 

 

„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.” 

 

Tárgyi kérelemmel kapcsolatban megkerestük dr. Balogh Lídia kerületi tisztifőorvos asszonyt, 

Budapest Főváros Kormányhivatal VI. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának 

vezetőjét, aki megküldött válaszában nem emelt kifogást a fenti módosításokkal kapcsolatban. 

 

A feladatellátási szerződések 4. számú mellékletében kerültek rögzítésre a rendelési 

időpontok valamint a helyettesítést ellátó személyek, így ezen mellékleteket módosítani 

szükséges, mely módosítás az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatásköre.  

 

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) 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. október 8. 

 

 

Tisztelettel:        

 

          Zombory Miklós s.k. 

         alpolgármester 

 

 



4 

 

Határozati javaslatok 
 

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./fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 

  

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-

testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 

körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. mellékletében 

meghatározott 22. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2018. július 01. napjától 2023. 

június 30. napjáig dr. Szuhács Dóra egyéni vállalkozóval, és az ellátásért felelős dr. 

Szuhács Dóra orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési 

időt az alábbiak szerint módosítja, 2018. november 01-től:  

„Rendelési idő: 

Hétfő: 16.00-19.30. 

Kedd: 08.00-12.00. 

Szerda:16.00-19.30. 

Csütörtök: 08.00-12.00. 

Péntek: páros hét:12.00-14.00.  

 páratlan hét:10.00-12.00.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 

23. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2017. június 01. napjától 2022. május 31. 

napjáig a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Bitó Krisztina 

orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időt az 

alábbiak szerint módosítja, 2018. november 01-től:  

„Rendelési idő: 

Hétfő:  08.00-12.00. 

Kedd:  16.00-19.30. 

Szerda: 08.00-12.00. 

Csütörtök: 16.00-19.30.  

Péntek:  

páros hét: 10.00-12.00. 

páratlan hét: 12.00-14.00.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 

24. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 

10. napjáig a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Keskeny Sándor 

orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időt az 

alábbiak szerint módosítja, 2018. november 01-től: 



5 

 

„Rendelési idő: 

 

Hétfő:  16.00-19.30. 

Kedd:  08.00-12.00. 

Szerda: 16.00-19.30. 

Csütörtök: 08.00-12.00. 

Péntek: páros hét:12.00-14.00.  

páratlan hét:10.00-12.00. 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 

25. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 

10. napjáig a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Nagy Andrea 

orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időt az 

alábbiak szerint módosítja, 2018. november 01-től: 

„Rendelési idő: 

Hétfő:  08.00-12.00. 

Kedd:  16.00-19.30. 

Szerda: 08.00-12.00. 

Csütörtök: 16.00-19.30. 

Péntek: páros hét:10.00-12.00.  

páratlan hét:12.00-14.00.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

5. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 

26. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 

10. napjáig a dr. Bogdán és Tsa Háziorvosi Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Bogdán 

Beatrix orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időt az 

alábbiak szerint módosítja, 2018. november 01-től: 

„Rendelési idő: 

Hétfő:  16.00-19.30. 

Kedd:  08.00-12.00. 

Szerda: 16.00-19.30. 

Csütörtök: 08.00-12.00. 

Péntek: páros hét:12.00-14.00.  

páratlan hét:10.00-12.00.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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és felkéri a Polgármester urat a szerződések 1.,2.,3.,4.,5. pontokban foglaltak szerinti 

módosításainak aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


