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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 26. számú háziorvosi körzet működtetésére, a 1098 Budapest, 

Börzsöny u. 19. sz. alatti háziorvosi rendelőben, a DR. BOGDÁN és Tsa Háziorvosi Betéti 

Társaság egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Bogdán 

Beatrix orvossal feladatellátási szerződés került megkötésre. 

 

A DR. BOGDÁN és Tsa Háziorvosi Betéti Társaság képviselője és egyben az ellátást 

személyesen nyújtó orvos dr. Bogdán Beatrix, 2022. március 31-én írásban bejelentette, hogy 

a tárgyi körzetre 2021. november 23. napján, 2021. december 11-től - 2026. december 31-ig 

kötött feladatellátási szerződést, 2022. április 01. napjától 6 hónapos rendes felmondás útján 

felmondja. A felmondási időtartama alatt biztosítja a betegellátást. Felmondásának indokául 

jelezte, hogy az egészségügyben eltöltött 49 év munkaviszony után, vissza kíván vonulni. 

 

Az egészségügyi alapellátási körzet működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő feladat-

ellátási szerződés 5.3. b) pontja alapján: 

 

„5.3. Jelen szerződés 

b.) megszüntethető: 

• közös megegyezéssel,  

• bármelyik fél részéről közölt 6 hónapos rendes felmondás útján, 

• Önkormányzat részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben a 

felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére 

az Egészségügyi Szolgáltató részére írásban biztosított 30 napos határidő 

eredménytelenül letelik: 

- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén, 

- ha Egészségügyi Szolgáltató a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeket 

maximum kettő hónapig tartósan nem teljesíti, vagy a jelen szerződést megszegi, 

- a használatba adott háziorvosi rendelőhelyiség és tartozékainak engedélytől eltérő 

használata esetén, 

- a használatba adott rendelőhelyiségben engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő 

beruházási, átalakítási, felújítási és a rendes gazdálkodás körét meghaladó 

munkálatok elvégzése esetén, 

• Önkormányzat részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben 

Egészségügyi Szolgáltató ellen szakmai, etikai vagy büntetőjogi eljárás során jogerős 

elmarasztaló döntés született, 

• Egészségügyi Szolgáltató részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással: 

ha Önkormányzat jelen szerződésbe ütköző súlyos kötelezettségszegést tanúsít (ilyen 

magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére 
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ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás 

ellenére tovább folytatja).” 

 

A fentiek értelmében a tárgyi feladatellátási szerződés 2022. szeptember 30. napjával 

megszűnik. Dr. Bogdán Beatrixnak a praxisjogának értékesítésére, mely lehetőséggel élni 

kíván, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 6 hónapig, azaz 2023. március 31-ig van 

lehetősége. 

 

Ha a feladatellátási szerződés megszűnésének időpontjáig dr. Bogdán Beatrix nem tudja 

értékesíteni praxisjogát, úgy 2022. október 01-től az önkormányzat feladata biztosítani a 

háziorvosi alapellátást a körzet betegei részére.  

 

Amennyiben dr. Bogdán Beatrix 2023. március 31-ig sem tudja értékesíteni praxisjogát, úgy 

az önkormányzat a háziorvosi körzet működtetését nyilvános pályáztatás útján vagy egyéni 

orvosi jelentkezések alapján adhatja át, feladatellátási szerződés megkötésével. 

 

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, 2022. április 28. 

 

 

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 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról 

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

alapján úgy dönt, hogy tudomásul veszi Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő 

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

rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 26. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2021. 

december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a DR. BOGDÁN és Tsa Háziorvosi Betéti 

Társaság és egyben az ellátásért felelős dr. Bogdán Beatrix orvossal kötött feladatellátási 

szerződés 2022. április 1. napjától 6 hónapos rendes felmondás útján történő megszűnését 

2022. szeptember 30. napjával, és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés 

megszűnésére vonatkozó megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 


