
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

          Iktató szám: Sz-22/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság  

2021. július 22-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Humánszolgáltatási Iroda 

     
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna 
 
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: XXXII/268-13/2021 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!  

 

 

A 1097 Budapest, Drégely u. 19. sz. alatti orvosi rendelőben, a 7. sz. háziorvosi körzet 

jelenleg tartósan betöltetlen körzet. 2020. október 31-ig működtette tárgyi körzetet a korábbi 

egészségügyi szolgáltató Tordymed Kft. (képviselte és egyben az ellátásért felelős orvos: dr. 

Tordy Béla Elemér). A szerződés megszűnését követően, a körzetre praxisjoggal rendelkező 

orvos, dr. Tordy Béla Elemér 6 hónapig élni kívánt a tárgyi körzetre vonatkozó praxisjogának 

elidegenítési lehetőségével, de mivel 2021. április 30-ig az elidegenítés nem történt meg, így a 

tárgyi praxisjog feletti rendelkezés lehetősége visszaszállt önkormányzatunkra. 

  

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. A betöltetlen praxisban háziorvosi 

ellátás helyettesítéssel történő ellátására szóló feladatátadási megállapodás került megkötésre 

a FESZ KN Kft. egészségügyi szolgáltatóval, az ESzSICB 145/2020. (X.21.) sz. határozata 

alapján, 2020. november 01-től 2021. június 30.-ig. A feladatellátási megállapodás értelmében 

a FESZ KN Kft. alkalmazta dr. Nagy Péter Gyula orvost, biztosította az ápolói személyzetet 

valamint a szükséges tárgyi feltételeket. 

 

Dr. Nagy Péter Gyula orvos, belgyógyász szakorvos, 2021. május 3. napján írásban 

szándéknyilatkozatot nyújtott be, melyben kérelmezi a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére 

vonatkozó feladatellátási szerződés megkötését Önkormányzatunkkal egészségügyi 

szolgáltatóként, és egyben a tárgyi körzetre vonatkozó praxisjog megszerzését. 

 

Dr. Nagy Péter Gyula kérelmének elfogadására, és a folyamatos betegellátás biztosítása 

érdekében, a FESZ KN Kft-vel kötött megállapodás időtartamának hosszabbítására 2021. 

szeptember 30-ig, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel – 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány 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 asszony az alábbi határozatot 

hozta: 
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„331/2021. (V.27.) számú önkormányzati határozat 

a 7. háziorvosi körzet működtetéséről 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestereként Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az 

alábbiak szerint rendelkezem: 

1. 

Eseti jelleggel magamhoz vonom az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 

Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. 

(X.11.) rendelete 6. számú melléklet II. fejezet 3.) fa.,valamint fb. pontjában foglalt hatáskörét 

és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) számú önkormányzati 

rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 7. számú háziorvosi körzet, a 1097 Budapest, 

Drégely u. 19. szám alatti orvosi rendelő helyiségben történő működtetésére az ellátásért 

személyesen felelős dr. Nagy Péter Gyula orvossal feladat-ellátási előszerződést kötök. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. A 7. sz. betöltetlen, területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzet (1097 Budapest, 

Drégely u. 19. szám alatti orvosi rendelő) helyettesítéssel történő ellátására 2020. november 

01. napjától 2021. június 30. napjáig a FESZ KN Kft-vel kötött feladat átadási megállapodás 

időpontját, 2021. szeptember 30. napjára módosítom. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 

 

A fenti határozat 1. pontjának végrehajtása érdekében a feladatellátási előszerződés 

megkötésre került 2021. június 21-én. A feladatellátási előszerződésre hivatkozva dr. Nagy 

Péter Gyula kérelmet nyújtott be az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint kijelölt 

praxiskezelő felé, a praxisengedély kiadása iránt. Az Országos Kórházi Főigazgatóság 

OKFŐ/41651-2/2021. sz. végzésében hiánypótlásként kéri becsatolni a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzattal megkötendő szerződést, melyben területi 

ellátási kötelezettséggel bízzuk meg dr. Nagy Péter Gyula belgyógyász szakorvost, a 

háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a tevékenység 

megkezdésétől számított 5 évig a háziorvosi feladatok ellátásával. 

 

Dr. Nagy Péter Gyula jelenleg belgyógyász szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik, 

háziorvostan szakorvosi képesítésének megszerzése folyamatban van, így ezen személyére 

vonatkozó megállapodás megkötésének nincs szakmai és jogi akadálya a praxisengedély 

kiadása érdekében. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti határozat 2. pontja szintén végrehajtásra 

került, a FESZ KN Kft-vel a megállapodás módosítása aláírásra került 2021. június 18-án. 
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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, 2021. július 15. 

 

 

 

 

 

 

     Tisztelettel:        

 

 

          Baranyi Krisztina h. 

                     polgármester 

 

         Reiner Roland s.k. 

                                                                                                   alpolgármester 
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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.) 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 körzetre szóló praxisengedély kiadása érdekében, 

jelen előterjesztés melléklete szerint megállapodást köt dr. Nagy Péter Gyula belgyógyász 

szakorvossal (orvosi pecsétszám: 42110) háziorvosi tevékenység végzésére, és felkéri a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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melléklet 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

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), mint egészségügyi 

alapellátásra kötelezett, a továbbiakban, mint Önkormányzat, és 

 

másrészről dr. Nagy Péter Gyula  (szül.: Berettyóújfalu, 1960.02.01. a.n.: Balogh Emma, 

lakcím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 3. B. lph. I. em. 4., orvosi pecsétszám: 42110)  

 

 a továbbiakban együtt említve: Felek) között alulírott helyszínen és napon, az alábbi 

tartalommal 

 

 

Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzat polgármestere 331/2021. (V.27.) számú önkormányzati 

határozata 1. pontjával, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén 

lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) számú 

önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 7. számú háziorvosi körzet, a 

1097 Budapest, Drégely u. 19. szám alatti orvosi rendelő helyiségben történő működtetésére 

és a körzet betöltésére dr. Nagy Péter Gyula orvossal feladatellátási előszerződést kötött 2021. 

június 18-án. 

 

 

1. Felek – a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Egészségügyi, 

Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága által hozott …/2021. (VII.22.) sz. határozat 

alapján –  a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

25.) EüM. rendelet 11. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek eleget téve állapodnak 

meg. 

 

2. Dr. Nagy Péter Gyula belgyógyász szakorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi 

tevékenységének megkezdésétől számított 5 éven belül háziorvostan szakképesítést szerez. 

 

3. Önkormányzat a fenti jogszabályi előírásokra tekintettel, a feladatellátási előszerződés 

alapján dr. Nagy Péter Gyula belgyógyász szakorvossal a szükséges engedélyeztetési eljárás 

lefolytatását követően területi ellátási kötelezettségű háziorvosi tevékenység végzésére 

vonatkozó feladatellátási szerződést köt a 7. sz. háziorvosi körzet ellátására. 
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4. Felek kijelentik, hogy a 7. sz. háziorvosi praxis mielőbbi betöltése és biztonságos ellátása 

érdekében kölcsönösen együttműködnek. 

 

5. Jelen megállapodás a tárgyi 7. sz. háziorvosi körzet praxisengedély iránti kérelem 

benyújtásához szükséges feltételek teljesítése érdekében jött létre.  

 

Felek a jelen 2 (kettő) oldalból álló megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, 4 (azaz négy) darab egymással mindenben 

megegyező eredeti példányban. 

 

Budapest, 2021. július  

 

 

 

 

…………………………………   …………………………………………… 

 Baranyi Krisztina         dr. Nagy Péter Gyula  

     polgármester                     belgyógyász 

      Budapest Főváros IX. kerület                

     Ferencváros Önkormányzata                    

                             


