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         Iktató szám: Sz-11/2022. 

 

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

2022. január 26-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 8. számú fogorvosi körzet működtetésére  
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna 
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 és Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!  

 

A 1095 Budapest, Mester u. 45. sz. alatti orvosi rendelőben, a 8. sz. fogorvosi körzetet 

működtető egészségügyi szolgáltató Kertes-Dent Kft. képviselője, dr. Cseh Judit és az ellátást 

személyesen nyújtó orvos dr. Horváth Dominik 2021. november 25-én írásban bejelentette, 

hogy a tárgyi körzetre 2019. március 01-től - 2024. február 28-ig szóló időtartamra kötött 

feladat-ellátási szerződést  2022. január 01-től  6 hónapos rendes felmondás útján megszüntetik  

2022. június 30. napjával, valamint dr. Horváth Dominik praxisjogának elidegenítési jogával 

élni kíván a jogszabályban biztosított lehetőségnek megfelelően az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 13/A. § (1) bek. alapján, 2022. december 31-ig. 

 

Szükségessé vált a 8. fogorvosi körzet működtetésére kötött feladat-ellátási szerződés 4. 

mellékletében módosítani a rendelési időpontokat, mivel a Tisztelt bizottság 2021. december 8-

án hozott 133/2021. (XII.8.) sz. határozatának 1. pontjában adminisztratív hiba miatt a rendelési 

időpontok elírásra kerültek. 

 

„ESZSICB 133/2021. (XII.8.) sz. 

Határozat 

1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet 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 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet 

működtetésére 2019. március 01. napjától 2024. február 28. napjáig a Kertes-Dent Kft-

vel, és az ellátást személyesen nyújtó dr. Horváth Dominik orvossal kötött feladat 

ellátási szerződés 4. mellékletét az alábbiak szerint módosítja 2022. január 01-től, dr. 

Horváth Dominik távozása okán a tárgyi betöltetlen körzetben, az ellátás biztosítása 

érdekében, és felkéri a polgármestert a módosító szerződés aláírására. 

„4. sz. melléklet 

Egészségügyi szolgáltató: KERTES-DENT Kft. 

Orvos: dr. Cseh Judit 

Rendelés helye: 1095 Budapest, Mester u. 45. 332. sz. rendelő 

Rendelés ideje: 

hétfő-szerda: 14.00.-20.00. 

kedd-csütörtök: 08.00.-14.00. 

péntek: 

páros héten: 08.00.-14.00. 

páratlan héten:14.00.-20.00.” 
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2. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet 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 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet 

működtetésére 2019. március 01. napjától 2024. február 28. napjáig a Kertes-Dent Kft-

vel, és az ellátást személyesen nyújtó dr. Horváth Dominik orvossal kötött feladat 

ellátási szerződést, 6 hónapos rendes felmondás útján történő megszűnését tudomásul 

veszi 2022. január 01-től kezdődő hatállyal, és felkéri a polgármestert a megállapodás 

aláírására.” 

 

A fenti határozat 1. pontjának végrehajtása során a hibát észleltük, így javaslom a határozat 

ilyen irányú módosítását. A határozat 2. pontjának végrehajtása érdekében a feladat-ellátási 

szerződés megszűnésére vonatkozó megállapodás aláírásra került 2021. december 9-én. 

Megjegyzendő, hogy a betegellátás a 2021.01.01-2022.02.01. időszakban a helyettesítő 

orvossal megbeszélten a helyes (a módosításban szereplő) időpontokban, rendben zajlott, 

illetve zajlik. 

 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. 

 

Budapest, 2022. január 18. 

       

 Baranyi Krisztina 

                                                                                                   polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy ESZSICB. 133/2021. 

(XII.8.) sz. határozatának 1. pontját 2022. február 1-től az alábbiak szerint módosítja: 

 

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet 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 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet 

működtetésére 2019. március 01. napjától 2024. február 28. napjáig a Kertes-Dent Kft-

vel, és az ellátást személyesen nyújtó dr. Horváth Dominik orvossal kötött feladat-

ellátási szerződés 4. mellékletét az alábbiak szerint módosítja 2022. január 01-től, a 

tárgyi betöltetlen körzetben az ellátás biztosítása érdekében, és felkéri a polgármestert 

a módosító szerződés aláírására. 

 

4. sz. melléklet 

 

Egészségügyi szolgáltató: KERTES-DENT Kft. 

Tartós helyettesként ellátást nyújtó orvos: dr. Cseh Judit  

 

Rendelés helye: 1095 Budapest, Mester u. 45. 332. sz. rendelő 

 

Rendelés ideje: 

hétfő-szerda:  08.00.-14.00. 

kedd-csütörtök: 14.00.-20.00. 

péntek: 

páros héten: 08.00.-14.00. 

páratlan héten:14.00.-20.00.” 

 

Határidő: döntést követő 30 nap. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 


