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

2022. szeptember 7-i ülésére 
 
Tárgy:   Javaslat a 10. számú fogorvosi körzet működtetésére 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

    Hajdu Erika egészségügyi referens, 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, 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 3. sz. 

mellékletében meghatározott 10. számú fogorvosi körzet működtetésére a Kertes-Dent Kft. 

egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Cseh Judit Erzsébet 

orvossal került megkötésre feladatellátási szerződés 2018. augusztus 01-től 2023. július 31-ig. 

 

A Kertes-Dent Kft. egészségügyi szolgáltató képviseletében és egyben, mint ellátást nyújtó 

orvos dr. Cseh Judit Erzsébet 2022. július 21-én kérelmet nyújtott be, melyben hozzájárulást 

kér a feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott helyettesítési rend 

módosításához, mivel két helyettesét szükséges kivezetni – nyugállományba vonulás illetve 

munkahelyváltás miatt – s helyettük újabb személyeket jelöl meg dr. Párdy Soma (nyilv.sz.: 

94465) és dr. Lukács Zsófia Tekla ( nyilv.sz.:51644) fogorvosok személyében. 

 

A feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében az alábbiak szerint került meghatározásra a 

helyettesítés jelenlegi rendje: 

„Helyettesítés rendje: 

 

dr. Buday Zsuzsanna  saját rendelési idejében, 1095 Budapest, Mester u. 45. 

 

dr. Illyés Kinga Amália saját rendelési időben, 1095 Budapest, Mester u. 45. 

 

dr. Kun Krisztina  saját rendelési idejében, 1095 Budapest, Mester u. 45.” 

 

A módosítási kérelem alapján pedig az alábbi lenne a helyettesítés rendje: 

 

„Helyettesítés rendje: 

 

dr. Párdy Soma  (nyilv.sz: 94465)    dr. Cseh Judit Erzsébet rendelési idejében,  

rendelés helye:1095 Budapest, Mester u. 

45. 

dr. Lukács Zsófia Tekla (nyilv.sz:51644)  saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1095 Budapest, Mester u. 

45. 

dr. Kun Krisztina (nyilv.sz.:38282)     saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1095 Budapest, Mester u. 

45.” 
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Az egészségügyi alapellátási körzet működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő feladat-

ellátási szerződés 3.4. pontja alapján: 

 

„3.4. Egészségügyi Szolgáltató háziorvosa és ápolója helyettesítéséről maga gondoskodik. 

Helyettesítését csak a működési engedélyében szereplő orvos láthatja el. A helyettesítő személy 

nevét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A helyettesítésről, annak előrelátható időtartamáról, az 

Önkormányzatot, a kerületi felnőtt és gyermek ügyeleti szolgáltatót, az engedélyező 

egészségügyi szakhatóságot, valamint a rendelőben megfelelő helyen elhelyezett hirdetményen 

az érintett lakosságot haladéktalanul értesíteni szükséges. Amennyiben az Egészségügyi 

Szolgáltató a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e tényről az 

Önkormányzatot és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 

körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 

kötelezettségének.  

A helyettesítő háziorvos jogosult a helyettesítést saját rendelőjében, rendelési idejében ellátni 

a működési engedélye alapján. E tényről az illetékes háziorvos az érintett ellátási terület 

lakosságát előzetesen köteles írásban tájékoztatni a rendelőhelyiségben kihelyezett hirdetmény 

útján.” 

 

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. augusztus … 

 

 

Tisztelettel:        

 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 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 Szabályzatról szóló 

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

úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 

körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 3. sz. mellékletében 

meghatározott 10. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 

31. napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Cseh Judit Erzsébet fogorvossal 

kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti 

módosításához 2022. szeptember 8-tól:  

 

„Helyettesítés rendje:  

 

dr. Párdy Soma  (nyilv.sz: 94465)    dr. Cseh Judit Erzsébet rendelési idejében,  

rendelés helye:1095 Budapest, Mester u. 

45. 

dr.Lukács Zsófia Tekla (nyilv.sz:51644)  saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1095 Budapest, Mester u. 

45. 

dr. Kun Krisztina (nyilv.sz.:38282)     saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1095 Budapest, Mester u. 

45.” 

 

és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
 

 

 


