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

 

A 1098 Budapest, Dési H. u. 20. sz. alatti orvosi rendelőben, a 27. sz. háziorvosi körzetet 

működtető egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés megszűnt 2021. 

december 10. napjával. 

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

önkormányzatunknak kellett gondoskodnia a háziorvosi ellátásról és ennek érdekében a 

betöltetlen praxisban háziorvosi ellátás helyettesítéssel történő ellátására szóló feladatátadási 

megállapodás került megkötésre a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: FESZ KN Kft.) egészségügyi 

szolgáltatóval, 2021. december 11. napjától 2022. november 30-ig. 

 

Tárgyi körzet betöltésére eddig két alkalommal került pályázat meghirdetésre, melyek 

érvényesek, de sajnos eredménytelenek voltak. Jelenleg újabb pályázati felhívás került 

megjelentetésre, melyre a pályázók 2023. január 31. napjáig nyújthatnak be pályázatot. 

 

Amennyiben a jelenlegi pályázatra érkezik érvényes pályázat, annak elbírálására 2023 

februárjában kerülhet sor. A pályázati bírálatot követő szerződéskötés, és a szükséges 

szakhatósági engedélyezések viszont minimum 4 hónapot vesznek igénybe, és ezen időszakra 

továbbra is szükséges biztosítani a háziorvosi ellátást. 

A 27. sz. háziorvosi körzetben, a betegellátás folyamatos biztosítása érdekében indokolt a FESZ 

KN Kft-vel a megállapodás időtartamának meghosszabbítása, a körzet működtetésére az új 

egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés időpontjáig, de legkésőbb 2023. 

november 30-ig. 

 

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) és fb) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság dönt: 

- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat ellátási szerződésekről, 

- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés 

formájában történő határozott idejű használatba adásáról. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát. 

 

Budapest, 2022. október 4. 

     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 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 

rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 

körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében 

meghatározott 27. sz. betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 2021. 

december 11. napjától 2022. november 30. napjáig a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2021. december 10. napján kötött 

feladatátadási megállapodás 1. pontját az alábbiak szerint módosítja és felkéri a polgármestert 

a megállapodás módosításának aláírására:  

 

„1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja és a 23. § (5) bekezdés 9. pontja szerint és az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelező önkormányzati 

feladat végrehajtására a Felek megállapodnak, hogy az ESZSICB. 132/2021. (XII.08.), 

valamint az ESZSICB. …/2022. (X.12.) számú határozata alapján Egészségügyi Szolgáltató, 

mint az Önkormányzat által kötelezően biztosítandó egészségügyi alap- és járóbeteg ellátást 

működtető egészségügyi szolgáltató, 2021. december 11. napjától, a 27. háziorvosi körzet 

működtetésére egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés időpontjáig, illetve 

legkésőbb 2023. november 30. napjáig a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 27. 

számú betöltetlen háziorvosi körzetben, a 1098 Budapest, Dési H. u. 20. szám alatti orvosi 

rendelőben a „háziorvosi ellátás” feladatot ellátja olyan orvos alkalmazásával, aki megfelel a 

praxisjog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek 

valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 

EüM. rendeletben foglalt előírásoknak. „ 

 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


