
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: Sz-378/2018. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. október 24-i ülésére 

 
Tárgy:   Javaslat egészségügyi alapellátási körzetek működtetésére kötött feladat ellátási 

szerződések módosítására  
 

Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  Hajdu Erika egészségügyi referens 
 

Előzetesen tárgyalja: - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

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/18818-../2018/XII. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a alapján megalkotta a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) sz. rendeletét, melyben 

mellékletenként meghatározta a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a felnőtt fogorvosi, a 

gyermek fogorvosi, a területi védőnői, az iskola-egészségügyi és az ügyeleti területi ellátási 

kötelezettségű körzeteket. 

 

Ezen rendelet módosításra került Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 22/2018. (IX.25.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: 

Rendelet). A Rendelet által elfogadott módosítások több területi ellátási kötelezettségű 

alapellátási körzetet működtető egészségügyi szolgáltatót is érintenek. A változással érintett 

körzetekhez tartozó ellátandó területek a feladatellátási szerződések 2. számú mellékleteiben 

rögzítésre kerültek, így módosítani szükséges a tárgyi körzetek működtetésére kötött 

feladatellátási szerződéseket, a tárgyi mellékletek vonatkozásában. 

 

A hatályos és érvényben lévő feladat ellátási szerződések 1.5. pontja alapján: 

 

„1.5. Szerződő felek a felnőtt/gyermek háziorvosi alapellátás területét, a háziorvosi körzethez 

tartozó körzetet, valamint az ellátást személyesen végző felnőtt háziorvost jelen szerződés 2. 

sz. mellékletében határozzák meg.” 

 

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 10. 

 

     Tisztelettel:        

 

           Zombory Miklós s.k. 

                   alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

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 8. sz. háziorvosi körzet 

működtetésére 2016. május 31. napjától 2021. május 31. napjáig a General Medical 

Szolgáltató Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Somlai András 

orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak 

szerint egészíti ki:  

„Külső-Mester utca” 

 

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 10. sz. háziorvosi körzet 

működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Feriju 

Egészségügyi Szolgáltató Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Ferenczi 

Judit orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az 

alábbiak szerint egészíti ki:  

„Márton u. 4. 

Balázs B. u. 39-41. - Sobieski J. u. 11.” 

 

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 11. sz. háziorvosi körzet 

működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 11. napjáig a Hygea Háziorvosi 

Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Zegnál Mária orvossal kötött 

feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint egészíti 

ki:  

„Márton u. 12. 

Sobieski J. u. 4, 6.” 

 

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 17. sz. háziorvosi körzet 

működtetésére 2018. október 01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig a Iatoria 

Egészségügyi Szolgáltató Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Eörsi 
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Dániel orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletében 2018. november 01-től 

törlésre kerül az alábbi cím:  

„.Viola u. 48, 50,52.” 

 

 

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 2. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. házi 

gyermekorvosi körzet működtetésére 2018. december 31. napjával megszűnő, a Dr. Buzási 

Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Buzási János 

orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak 

szerint egészíti ki:  

„Márton u. 4.,12.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

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

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 3. sz. házi 

gyermekorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig 

a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Solt 

Mária orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az 

alábbiak szerint egészíti ki:  

„.Külső-Mester utca 

  Tűzoltó u. 96.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

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

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 6. sz. fogorvosi körzet 

működtetésére 2018. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig a Foglabor Bt 

egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Kerényi Hajnalka orvossal kötött 

feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint egészíti 

ki:  

„.Lenhossék u. 20.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

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

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. fogorvosi körzet 

működtetésére 2018. április 01. napjától 2023. március 31. napjáig dr. Kun Krisztina Eszter 

egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Kun Krisztina Eszter 
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orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak 

szerint egészíti ki:  

„.Balázs B. u. 39-41. - Sobieski J. u. 11. 

Sobieski J. u. 4,6.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

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

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet 

működtetésére 2018. június 01. napjától 2023. május 31. napjáig a Kertes-Dent Kft. 

egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Ilyés Kinga Amália orvossal kötött 

feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint egészíti 

ki:  

„Külső-Mester utca 

Tűzoltó u. 96.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

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

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 9. sz. fogorvosi körzet 

működtetésére 2018. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig az IXI Dent Bt. 

egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Buday Zsuzsanna orvossal kötött 

feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint egészíti 

ki:  

„Vaskapu u. 17-21.” 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

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

Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. fogorvosi körzet 

működtetésére 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig a Kertes Dent Kft. 

egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Cseh Judit orvossal kötött feladat 

ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint egészíti ki:  

„Drégely u. 3.” 

 

12. egyben felkéri Polgármester urat a feladat ellátási szerződések módosítására vonatkozó 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 
 


