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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 1095 Budapest, Mester u. 45. III. em. 332. sz. alatti orvosi rendelőben, a 8. sz. fogorvosi 

körzetet működtető KERTES-DENT Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátást 

személyesen nyújtó dr. Horváth Dominik orvossal kötött feladatellátási szerződés megszűnt 

2022. június 30. napjával. Dr. Horváth Dominik a tárgyi körzetre praxisjoggal rendelkező orvos 

praxisjogának elidegenítési lehetőségével 2022. december 31. napjáig élhet. 

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

önkormányzatunknak kell gondoskodnia a fogorvosi ellátásról. A betegellátás biztosítása 

érdekében az ESzSICB. 159/2022. (VI.21.) sz. határozata alapján a feladat ellátására alkalmas 

KERTES-DENT Kft. egészségügyi szolgáltatóval megállapodás került megkötésre a tárgyi 

betöltetlen körzetben a fogorvosi ellátás helyettesítéssel történő ellátására 2022. július 01. 

napjától 2022. december 31-ig. 

Dr. Horváth Dominik 2022. október 17-én bejelentette, hogy a tárgyi körzetre szóló praxisjogát 

elidegeníti dr. Beregszász Adrienn fogorvos részére. A fogorvosi körzet praxisjogának váltása 

és a körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés hatályba lépéséig szükséges 

továbbra is biztosítani a fogorvosi ellátást. 

A 8. sz. fogorvosi körzetben, a betegellátás folyamatos biztosítása érdekében indokolt a 

KERTES-DENT Kft-vel a megállapodás időtartamának meghosszabbítása, a körzet 

működtetésére az új egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés 

hatálybalépésének időpontjáig. 

 

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 szerződésekről. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát. 

 

Budapest, 2022. november 9. 

 

     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 Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének 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. betöltetlen fogorvosi körzet helyettesítéssel történő 

ellátására 2022. július 01. napjától 2022. december 31. napjáig a KERTES-DENT Korlátolt 

Felelősségű Társasággal 2022. június 22. napján kötött feladatátadási megállapodás 1. pontját 

az alábbiak szerint módosítja:  

 

„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. 159/2022. (VI.21.) számú 

határozat alapján Egészségügyi Szolgáltató, mint az Önkormányzat által kötelezően 

biztosítandó egészségügyi alap- és járóbeteg ellátást működtető egészségügyi szolgáltató, 2022. 

július 01. napjától, a 8. sz. fogorvosi körzet működtetésére az új egészségügyi szolgáltatóval 

kötött feladatellátási szerződés hatálybalépéséig, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 8. 

számú betöltetlen fogorvosi körzetben, a 1095 Budapest, Mester u. 45. szám alatti orvosi 

rendelőben a „fogorvosi 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. „ 

 

és felkéri a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


