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Ügyiratszám: Kp/14031-13/2020/XII.
Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!
A 1097 Budapest, Drégely u. 19. sz. alatti orvosi rendelőben, a 7. sz. háziorvosi körzetet
működtető egészségügyi szolgáltató Tordymed Kft. (képviseli és egyben az ellátásért felelős
orvos: dr. Tordy Béla Elemér) 2020. április 28-án írásban bejelentést tett, hogy a tárgyi
körzetre 2016. november 28. napján, 2016. december 11.-től - 2021. december 10.-ig kötött
feladatellátási szerződést rendes felmondás útján, hat hónapos felmondási időtartammal
felmondja, 2020. május 01. napjától. Dr.Tordy Béla Elemér a felmondása indokául
egészségügyi állapotát jelölte meg.
Bejelentette továbbá, hogy a felmondási idő lejártát követően, 6 hónapig élni kíván a tárgyi
körzetre vonatkozó praxisjogának elidegenítési lehetőségével. Az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 13/A. § (1) bek. alapján a praxisjog elidegenítésére a feladatellátási szerződés
megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség, így dr. Tordy Béla Elemér praxisjogát 2021.
április 30-ig átruházhatja.
Dr. Tordy Béla Elemér kérelméhez, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazásra hivatkozva, Baranyi
Krisztina polgármester hozzájárult, 2020. június 9-én.
Dr. Tordy Béla Elemér egészségi állapota okán 2020. május 01. óta nem nyújt személyesen
orvosi ellátást. 2020. május 01-től, 2020. október 31-ig a körzetéhez tartozó betegeket,
működési engedélyében megjelölt helyettese, dr. Ferenczi Judit látja el, a 1097 Budapest,
Drégely u. 19. sz. alatti rendelőben.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. a.) pontja
alapján önkormányzatunknak kell gondoskodnia a háziorvosi ellátásról. Így 2020. november
01-től szükséges továbbra is biztosítani a folyamatos és zavartalan betegellátást és intézkedni
a körzet működtetéséhez szükséges finanszírozásról.
2020. november 01-től a praxis betöltetlenné válik,
30-ig élhet a praxisjogának elidegenítési jogával,
egészségügyi szolgáltatóval kötött érvényes
lehetőségként merül fel a feladat ellátására

bár dr. Tordy Béla Elemér 2021. április
de a körzet működtetésére már nincs
feladatellátási szerződés. Megoldási
alkalmas egészségügyi szolgáltatóval
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megállapodás megkötése a tárgyi betöltetlen körzetben, a háziorvosi ellátás helyettesítéssel
történő ellátására 2021. június 30. napjáig. Ezen időszak alatt dr. Tordy Béla Elemér
elidegenítheti praxisjogát, amennyiben ez nem történik meg, úgy abban az esetben
Önkormányzatunkra száll vissza a praxisjog feletti rendelkezés joga, és pályázat
meghirdetésével adhatja át a praxisjogot a feladat ellátására alkalmas orvosnak, köthet
feladatellátási szerződést a háziorvosi körzet működtetésére arra alkalmas egészségügyi
szolgáltatóval.
Ezen tárgyú, a betöltetlen praxisban háziorvosi ellátás helyettesítéssel történő ellátására szóló
feladatátadási megállapodás megkötésére felkértük a FESZ KN Kft. egészségügyi
szolgáltatót. A FESZ KN Kft.-vel Önkormányzatunk által kötelezően biztosítandó
egészségügyi alap- és járóbeteg ellátását működteti, érvényes, határozatlan időtartamú,
feladatellátási szerződés keretében. Rendelkezik a helyettesítés ellátásához szükséges
háziorvossal, dr. Nagy Péter Gyula orvos személyében, valamint ápolói személyzettel,
szakhatósági engedélyekkel. A FESZ KN Kft. jelezte, hogy a helyettesítésre irányuló
megállapodás megkötésére hajlandó, annak teljesítésére képes az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.). Korm. rendelet 7/A. §-ban meghatározott rendelési időtartamon felül biztosítva, azaz
bár a helyettesítő orvos a körzetének rendelési idején túl lenne köteles a helyettesítéssel
ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni, jelen esetben
a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. a teljes heti rendelési időt biztosítja.
A helyettesítésre vonatkozó megállapodást 2020. november 01-től javasolt megkötni, mivel
így biztosítható a szakhatósági engedélyezés, és a finanszírozási szerződés módosítása.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz.
mellékletének II. 3. fa) és fb) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
dönt:
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat ellátási szerződésekről,
- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés
formájában történő határozott idejű használatba adásáról.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.
Budapest, 2020. október 20.

Tisztelettel:

Baranyi Krisztina
polgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális,
Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.)
rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.)fa.) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi
alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében
meghatározott 7. sz. betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 2020.
november 01. napjától 2021. június 30. napjáig a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal feladatátadási megállapodást köt az
előterjesztés melléklete szerint, és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Baranyi Krisztina polgármester
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melléklet
FELADATÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS
betöltetlen praxisban háziorvosi ellátás helyettesítéssel történő ellátására
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(székhely: 1092 Budapest Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, törzskönyvi azonosító
szám: 735726) képviseletében eljár Baranyi Krisztina polgármester) a továbbiakban, mint
Önkormányzat, és
másrészről a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 45., cégjegyzékszám: 01-09893068,
adószám:
14192247-1-43,
számlaszám:
12001008-00351227-00100007,
képviseletében eljár dr. Mechler András ügyvezető), mint Egészségügyi Szolgáltató (a
továbbiakban Egészségügyi Szolgáltató, együttesen: Felek) között az alulírott helyen és
napon, az alábbi feltételek szerint:
1.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontja és a 23. § (5) bekezdés 9. pontja szerint és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti kötelező
önkormányzati feladat végrehajtására a Felek megállapodnak, hogy az ESZSICB. .../2020. (..)
számú határozat alapján Egészségügyi Szolgáltató, mint az Önkormányzat által kötelezően
biztosítandó egészségügyi alap- és járóbeteg ellátást működtető egészségügyi szolgáltató,
2020. november 01. napjától 2021. június 30. napjáig a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 7.
számú betöltetlen háziorvosi körzetben, a 1097 Budapest, Drégely u. 19. szám alatti orvosi
rendelőben a háziorvosi ellátás feladatot ellátja, olyan orvos alkalmazásával, aki megfelel a
praxisjog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek
valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM. rendeletben foglalt előírásoknak.
2.
Az 1. pontban meghatározott feladatot Egészségügyi Szolgáltató a jelen
megállapodásnak megfelelően, a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
betartásával, a legmagasabb szakmai színvonal biztosításával köteles ellátni.

3.
Egészségügyi Szolgáltató köteles a mindenkori hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően az 1. pontban meghatározott tevékenység ellátására jogosító
működési engedélyeket az előírt határidőn belül megszerezni.
4.
Felek a 7. sz. háziorvosi körzethez tartozó területet, jelen megállapodás 1. sz.
mellékletében határozzák meg.
5. Felek az ellátás rendjét jelen megállapodás 2. sz. mellékletében rögzítik.
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6.
Egészségügyi Szolgáltató a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott
ellátási terület háziorvosi ellátása érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel
közvetlenül finanszírozási szerződést köt az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.
rendelet 7/A. § alapján, heti 15 óra rendelési és heti 15 óra rendelkezésre állási időre.
7.
Önkormányzat a 1097 Budapest Drégely u. 19. szám alatti épületben (hrsz.:
37812/2/A/1.; 1.sz. albetét) a tulajdonát képező 412 m2 alapterületű földszinti helyiségben, a
20 m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget, valamint a hozzá tartozó egyéb helyiségeket,
azok berendezési tárgyaival, felszereléseivel együtt Egészségügyi Szolgáltató használatába
adja térítésmentesen, jelen megállapodás hatályának időtartamára.
8.
Önkormányzat szavatolja, hogy harmadik személynek fenti helyiségekre vonatkozóan
nincs olyan joga, amely Egészségügyi Szolgáltatót a használatban korlátozza, vagy
megakadályozza.
9.
Felek kijelentik, hogy a külön jogszabályban meghatározott szakmai
minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi feltételeket, melyeket Önkormányzat korábban a
Tordymed Kft. egészségügyi szolgáltató részére biztosított, térítésmentesen biztosítja és
használatra átadja Egészségügyi Szolgáltatónak.
10.
Egészségügyi Szolgáltató a helyettesítő háziorvosról, a rendelési időpontról a
rendelőben megfelelő helyen elhelyezett hirdetményen az érintett lakosságot és az
Önkormányzatot haladéktalanul értesíti.
11.
Önkormányzat az általa kötelezően biztosítandó felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti
ellátást feladatátadási szerződés keretében ügyeleti szolgáltatóval biztosítja.
12.
Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi feladat megfelelő ellátását ápolói személyzet
közreműködésével végzi.
13.
Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatba adott rendelőhelyiségre és a
hozzá tartozó egyéb helyiségekre jutó működtetési költséget – amely nem tartalmazza a közös
költséget – a közüzemi szolgáltatóknak saját pénzeszközeiből téríti meg.
14.
Egészségügyi Szolgáltató köteles évente február 15-ig, az Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről a statisztikai adatszolgáltatásról
szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a Központi Statisztikai Hivatalnak
megküldendő 1021. sz. „Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről”
szóló adatszolgáltatást másolatban megküldeni az Önkormányzat részére. Egészségügyi
Szolgáltató a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályban meghatározottak szerint
teljesíti.
15.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi,
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.
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16. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás a szenzitív, illetve
üzleti titkoknak minősülő adatok kitakarásával online formában nyilvános lesz, tartalma
közérdekű adatnak minősül.
16.
A jelen megállapodáshoz csatolt 1. és 2. sz. melléklet a megállapodás elválaszthatatlan
részét képezi. Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 3 (azaz három) oldal terjedelemben és 5
(azaz öt) példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. október

…………………………………
Baranyi Krisztina
polgármester
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

……………………………………………
dr. Mechler András
ügyvezető
Egészségügyi Szolgáltató
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
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1. sz. melléklet
A 7. sz. háziorvosi körzet
területi ellátási kötelezettséget képező terület utcajegyzéke

Ellátandó terület
Vaskapu u. 47,49.
Ernő u. 20,22,24,26,28,30,32,34.
Gát u. 27,29,31,33.
Albert Flórián út 2,4,5,6,7,8,10.
Haller u. 19,21,23-25,54,56,58,60,62,64,66,72,74.
Sobieski J.u. 25,27,29,31,33,35,37,38,39,41.
Telepy u. 6,8,1011,12,13,15,18,20,21,22,23,24,25-34.
Tűzoltó u. 76,78,80,81,82,83,85,86,87,89,91,93
Üllői út 111,113,115.
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2. sz. melléklet

A 7. sz. háziorvosi körzet
helyettesítési ellátási rendje
Egészségügyi Szolgáltató: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rendelés helye: 1097 Budapest, Drégely u. 19.
Helyettesítési rendelési idő:
Hétfő:

16.00-20.00.– dr. Nagy Péter Gyula (orvosi pecsétszám: 42110)

Kedd:

08.00-12.00.- dr. Nagy Péter Gyula

Szerda:

16.00-20.00.– dr. Nagy Péter Gyula

Csütörtök:

08.00-12.00. – dr. Nagy Péter Gyula

Péntek:
páros:
páratlan:

08.00-12.00.- dr. Nagy Péter Gyula
15.00-18.00.- dr. Nagy Péter Gyula
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