
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

 
         Iktató szám: Sz-172/2021. 

 

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

2021. december 8-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 11. sz. háziorvosi körzet működtetésére 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda 

     
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor 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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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott 11. számú háziorvosi körzet működtetésére a Hygea Háziorvosi 

Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Zegnál Mária 

orvossal került megkötésre feladat-ellátási szerződés 2021. december 11-től 2026. december 

31-ig, az ESZSICB. 105/2021. (XI.10.) sz. határozat 7. pontja alapján. 

 

A 1097 Budapest, Drégely u. 19. sz. alatti orvosi rendelőben, a 11. sz. háziorvosi körzetet 

működtető egészségügyi szolgáltató Hygea Háziorvosi Kft. képviselői- dr. Zegnál Mária és 

Ferencsikné dr. Morsányi Klára- és egyben, mint ellátást nyújtó háziorvos dr. Zegnál Mária 

2021. november 18-án írásban kérelmezte a feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében 

rögzített rendelési időpontjainak és helyetteseinek módosítását. 

 

A jelenlegi rendelési időpontjai és helyettesítése: 

 

„Rendelési idő: 

 

Hétfő:  16.00.  – 20.00. 

Kedd:  08.00. – 12.00. 

Szerda: 16.00. – 20.00. 

Csütörtök: 08.00. – 12.00. 

Péntek:  

páros:  15.00.- 18.00.  

páratlan: 08.00.- 12.00. 

 

Helyettesítés rendje:   

 

dr. Morsányi Klára     1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében 

dr. Somlai András    1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében” 

 

A módosítási kérelem szerint, heti 4 óra prevenciós rendelést tartana, azaz heti 16 óra 

betegrendelést és heti 4 óra prevenciós rendelést, így a rendelési időpontok az alábbiak 

lennének: 

 

Rendelési idő 

hétfő:   15.30.-19.30. 

kedd:   10.00.-12.30. 

szerda:   15.30.-19.30. 

csütörtök:  10.00.-12.00. 
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péntek:    

páros:   15.00.-18.00. 

páratlan:  08.00.-12.00. 

 

Prevenciós rendelés 

kedd:   08.00.-10.00. 

csütörtök:  08.00.-10.00. 

 

Helyettesítés rendje:   

 

dr. Morsányi Klára   1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében 

dr. Somlai András 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében 

dr. Nagy Péter Gyula   1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében 

 

A háziorvosi körzetek működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő feladatellátási 

szerződések 4.1. pontja alapján: 

„4.1 Egészségügyi Szolgáltató a területileg illetékes orvosai útján személyes és folyamatos 

orvosi ellátást biztosít az orvosi rendelőben orvosonként a külön jogszabályokban 

meghatározott  rendelési időkereten belül, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. 

Ezen túlmenően ellátja a külön jogszabályban előírt egyéb speciális feladatokat is. 

Egészségügyi Szolgáltató az ellátás rendjét a külön jogszabályban foglaltak szerint kialakítja. 

A rendelési idő orvosonként jelen szerződés 4. sz. mellékletében kerül közzétételre.” 

 

A fenti melléklet módosításához a hozzájárulás megadása az Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottság hatásköre.  

 

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) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 

Bizottság dönt: 

- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladatellátási szerződések 

megkötéséről, módosításáról. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. 

 

 

Budapest, 2021. november 30. 

 

      Tisztelettel:        

 

 Baranyi Krisztina 

                                                                                                     polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja 

alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a 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 2021. december 11. napjától 2026. 

december 31. napjáig a Hygea Háziorvosi Kft. és az ellátásért felelős dr. Zegnál Mária 

orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontok és 

helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. január 01-től:  

 

„Rendelési idő:  

 

hétfő:   15.30.-19.30. 

kedd:   10.00.-12.30. 

szerda:   15.30.-19.30. 

csütörtök:  10.00.-12.00. 

péntek:    

páros:   15.00.-18.00. 

páratlan:  08.00.-12.00. 

 

Prevenciós rendelés 

 

kedd:   08.00.-10.00. 

csütörtök:  08.00.-10.00. 

 

Helyettesítés rendje:   

 

dr. Morsányi Klára   1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében 

dr. Somlai András 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében 

dr. Nagy Péter Gyula 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében” 

 

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
 

 

 


