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Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen X 

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

 

A Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

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

meghatározott területi ellátási kötelezettségű 27. sz. háziorvosi körzetet működtető DÉSI 

Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi szolgáltatóval, és a személyesen 

ellátást nyújtó, a tárgyi körzetre praxisjoggal rendelkező dr. Sántha Éva Mária orvossal, a 

háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés megszűnt 2021. december 10. 

napjával. 

 

A tárgyi körzetben a háziorvosi ellátás biztosítására a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: FESZ) megállapodás 

került megkötésre 2021. december 11. napjától 2022. november 30. napjáig a 27. sz. háziorvosi 

körzet helyettesítéssel történő ellátása érdekében heti 20 óra rendelési és heti 20 óra 

rendelkezésre állás időtartamban. Ezen megállapodás átmeneti jellegű és a szükséges hosszú 

távú megoldás érdekében az ESzSICB 12/2022. (I.26.) sz. és az ESzSICB 114/2022. (V.11.) 

sz. határozatokkal a tárgyi körzet működtetésére szóló pályázati felhívások jelentek meg.  

 

A tárgyi határozatok végrehajtása érdekében a pályázati felhívás megjelentetésre került az 

alábbi felületeken: 

www.ferencvaros.hu,https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/,www.feszrendelo.hu, 

https://mok.hu/praxishirdetes. 

 

A második pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidőig, 2022. augusztus 31. napjáig, 

nem érkezett be pályázat. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a 

települési önkormányzat gondoskodik a háziorvosi ellátásról, azaz jelen esetben a 27. sz. 

háziorvosi körzet területéhez tartozó lakossági egészségügyi alapellátásáról.  

A háziorvosi körzetben önálló orvosi tevékenység praxisjog alapján végezhető, mely a 

települési önkormányzat döntése alapján két formában látható el: 

- a praxisjoggal rendelkező orvos társas vállalkozás tagjaként vagy alkalmazottjaként, illetve 

egyéni vállalkozóként vesz részt a feladat ellátásában. A feladat elvégzésére a települési 

önkormányzat feladatellátási szerződést köt a társas vállalkozással, mint egészségügyi 

szolgáltatóval. 

- a praxisjoggal rendelkező orvos és az érintett települési önkormányzat között egészségügyi 

szolgálati jogviszony jön létre, mely jogviszonyban a települési önkormányzat, mint 

egészségügyi szolgáltató és egyben az orvos munkáltatójaként jelenik meg. 

Kerületünkben az egészségügyi alapellátáson belül a háziorvosi feladatok ellátásáról a 

háziorvosi körzetek működtetésére egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási 

szerződés keretében gondoskodunk. 
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Tekintettel arra, hogy a 27. sz. háziorvosi körzetben a praxis továbbra is tartósan betöltetlen, 

valamint a tárgyi körzet működtetésére sem rendelkezünk feladatellátási szerződéssel bíró 

egészségügyi szolgáltatóval, javaslom az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás 

ismételt meghirdetését. 

 

A pályázati felhívás alapján a beérkező pályázók közül, a kiválasztott, praxisjog megszerzésére 

alkalmas orvossal és a háziorvosi körzet működtetésére képes egészségügyi szolgáltatóval – 

gazdasági társasággal – feladatellátási előszerződés kerül megkötésre előzetes szakhatósági 

véleményezéssel, mely birtokában az orvos kérelmezi az Országos Kórházi Főigazgatóságtól, 

mint kijelölt praxiskezelőtől, a tárgyi körzetre szóló praxisengedélyt. A praxisengedély 

birtokában önkormányzatunk megkötheti a körzet működtetésére az egészségügyi 

szolgáltatóval és az ellátást személyesen nyújtó orvossal a feladatellátási szerződést. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

 

Budapest, 2022. szeptember 1.  

 

   Baranyi Krisztina s.k. 

           polgármester 
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Határozati javaslatok 

 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a Ferencváros közigazgatási területén lévő 

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

sz. mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű 27. sz. tartósan betöltetlen 

háziorvosi körzet működtetésére a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal ismételten 

pályázatot hirdet meg, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 

meghirdetéséről a jogszabályban előírt fórumokon. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a háziorvosi praxis működtetésére 

meghirdetett pályázat Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati 

anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a 

Bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

 

1. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 

2. Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző vagy az általa megbízott személy 

3. dr. Jelinek Benjamin Gábor, budapesti háziorvosi kollegiális szakmai vezető, 

4. …… (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő) 

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

 

Határidő: 2022. szeptember 7. 

Felelős: Torzsa Sándor elnök 
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1. sz. melléklet 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Háziorvosi praxis betöltésére 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottsága pályázatot hirdet a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő-

testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) 

önkormányzati rendelete 1. számú mellékletében meghatározott 27. számú, területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 év határozott 

időtartamra szóló feladatellátási szerződés keretében, heti 40 órában, felnőtt háziorvosi 

feladatok ellátására.  

 

Az ellátandó terület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási határán belül a 

27. számú felnőtt háziorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: http://feszrendelo.hu/wp-

content/uploads/2021/08/felnott_haziorvosi_korzet.pdf ) 

 

Háziorvosi rendelő címe: 1098 Budapest, Dési Hubert u. 20. 

 

Pályázati feltételek: 

- A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, 

valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben 

foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak, 

- - büntetlen előélet, 

- - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, 

- - Magyar Orvosi Kamarai Tagság 

 

Pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai életrajz, 

- motivációs levél, 

- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

- szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

- a működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén 

alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy 

egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum) 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint 

képviselőtestületi tárgyalása során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba 

beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános 

tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és 

elbírálásra), 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

http://feszrendelo.hu/wp-content/uploads/2021/08/felnott_haziorvosi_korzet.pdf
http://feszrendelo.hu/wp-content/uploads/2021/08/felnott_haziorvosi_korzet.pdf
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- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a 

pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek. 

 

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: 

- A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes 

pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost 

illeti meg. 

- Ellátandó 14 év feletti lakosságszám (utcajegyzék szerint): 2.077 fő. 

- Központi háziorvosi ügyelet van, az ügyeletben való részvétel nem kötelező. 

 

A feladatellátási szerződés időtartama: 

- A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozott időre, 5 év időtartamra köt 

feladatellátási szerződést.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

- 2023. január 31. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell 

érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk 

figyelembe venni. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 

Hivatal Humánszolgáltatási Irodára (cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.). 

Személyesen hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napokon 8:00 óra és 15:00 óra között, 

pénteken 8:00 óra és 12:00 óra között. 

 

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára 

adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „27. sz. háziorvosi praxis”. 

 

A pályázatok elbírálása: 

A pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága legkésőbb a pályázati határidő 

lejártát követő rendes bizottsági ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus 

úton értesítjük. 

 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Hajdu Erika egészségügyi referenstől kérhető a 

humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- www.ferencvaros.hu  

- https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/  

- www.feszrendelo.hu 

- https://mok.hu/praxishirdetes  
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