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igen X 
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Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
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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 17. számú háziorvosi körzet működtetésére, a 1094 Budapest, 

Ferenc tér 1. sz. alatti orvosi rendelőben, a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft. egészségügyi 

szolgáltatóval és az ellátást személyesen nyújtó dr. Eörsi Dániel orvossal, feladatellátási 

szerződés került megkötésre 2018. május 10-én, 2018. október 01-től 2023. szeptember 30-ig. 

 

Dr. Eörsi Dániel, mint a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője és egyben ellátó 

orvosa, 2022. november 22-én kérelmet nyújtott be. Kérelmében előadja, hogy a 1094 

Budapest, Ferenc tér 1. sz. alatti orvosi rendelőben, három háziorvosi körzethez tartozó 

lakosság háziorvosi ellátása zajlik. A háziorvosi ellátás és az adott háziorvosi körzet 

működtetése, egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerződések alapján került 

biztosításra. Az orvosi rendelők közüzemi szolgáltatásonként egy mérőórával rendelkeznek, így 

az adott közüzemi szolgáltatásra más és más egészségügyi szolgáltató kötött szerződést az adott 

közmű szolgáltatóval. A közüzemi szolgáltatóval szerződő adott egészségügyi szolgáltató, 

megfizeti a közüzemi díjat és a rendelőben körzetet működtető további egészségügyi 

szolgáltatók részére továbbszámlázza arányosan az adott havi közüzemi díjat. 

Dr. Eörsi Dániel, mint a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője, a 1094 Budapest, 

Ferenc tér 1. sz. alatti orvosi rendelőben, a tárgyi rendelőben másik két háziorvosi körzetet 

működtető egészségügyi szolgáltatóval kötött megegyezés szerint az elektromos áram- és 

gázellátásra kötött közüzemi szerződést. Dr. Eörsi Dániel kérelmében előadja, hogy az 

elektromos áram ellátását az E-ON Zrt. nyújtja 2022. szeptember 01-től. Az új szolgáltató 

viszont versenypiaci áron számlázza ki az áram díját, valamint 2023. január 01-től az áram díját 

az aktuális világpiaci áron fogja számlázni. Az erre vonatkozó új közüzemi szerződést nem írta 

alá, mivel nem vállal kötelezettséget olyan szerződésért, melynek fedezetét nem tudja 

garantálni. 

A vállalkozása egyetemes árképzésre jogosult, melyet jelzett az E-ON Zrt, felé, ahol jelezték 

részére, hogy ez esetben forduljon az MVM Zrt-hez. Az MVM Zrt-hez nem tudott sem 

személyesen, sem online bejelentkezni. 

Tekintettel az orvosi elfoglaltságára, nem tudja ezt a szerződéskötési folyamatot véghezvinni 

2022. december 31-ig, mely időpontig érvényes szerződéssel rendelkezik. 

Kérelmezi, hogy Önkormányzatunk oldja meg az orvosi rendelő közüzemi ellátását. 

 

A háziorvosi körzetek működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő feladatellátási 

szerződések 3.5. pontja alapján: 

 

„3.5. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatba adott rendelőhelyiségre és a hozzá 

tartozó egyéb helyiségekre jutó működtetési költséget – amely nem tartalmazza a közös 
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költséget – a közüzemi szolgáltatóknak saját pénzeszközeiből téríti meg közvetlenül, ha a 

közüzemi mérő a nevére van kiállítva, vagy közvetve, ha az Önkormányzat illetve a FESZ 

Közhasznú Nonprofit Kft. nevén van. Ez utóbbi esetben a költséget az Önkormányzat vagy a 

FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított számla, illetve a biztosított dokumentáció 

alapján téríti meg.” 

 

A kérelem és egyben a 1094 Budapest Ferenc tér 1. sz. alatti orvosi rendelő közüzemi ellátása 

oly módon oldható meg, hogy a szóban forgó közüzemi szerződéseket a Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központ veszi át, a közüzemi díjakat megfizeti, majd arányosan 

továbbszámlázza az egészségügyi szolgáltatók részére. 

A fentiek érdekében a tárgyi orvosi rendelőben a háziorvosi körzeteket működtető egészségügyi 

szolgáltatókkal, azaz a 16. sz. háziorvosi körzet esetében a HILGERT Bt. egészségügyi 

szolgáltatóval, a 17. háziorvosi körzet esetében a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

egészségügyi szolgáltatóval, a 18. háziorvosi körzet esetében a Kamondi Bt. egészségügyi 

szolgáltatóval kötött hatályos feladatellátási szerződések 3.5. pontjában szerepeltetni szükséges 

a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot (FIÜK) is. 

 

A fenti szerződésmódosításához a hozzájárulás megadása az Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottság hatásköre.  

 

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. december 1. 

 

      Tisztelettel:        

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

                                                                                                     polgármester 
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Határozati javaslat  

 

1./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 

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

mellékletében meghatározott 16. sz. háziorvosi körzet működtetésére, 2021. november 23-án, 

2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a HILGERT Bt. egészségügyi 

szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés 3.5. sz. pontjának alábbiak szerinti 

módosításához 2023. január 01-től: 

 

„3.5. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatba adott rendelőhelyiségre és a hozzá 

tartozó egyéb helyiségekre jutó működtetési költséget – amely nem tartalmazza a közös 

költséget – a közüzemi szolgáltatóknak saját pénzeszközeiből téríti meg közvetlenül, ha a 

közüzemi mérő a nevére van kiállítva, vagy közvetve, ha az Önkormányzat, vagy a FIÜK vagy 

a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. nevén van. Ez utóbbi esetben a költséget az Önkormányzat, 

vagy a FIÜK, vagy a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított számla, illetve a biztosított 

dokumentáció alapján téríti meg.” 

 

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 

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

mellékletében meghatározott 17. sz. háziorvosi körzet működtetésére, 2018. május 10-én,  

2018. október 01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés 3.5. sz. pontjának alábbiak szerinti 

módosításához 2023. január 01-től: 

 

„3.5. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatba adott rendelőhelyiségre és a hozzá 

tartozó egyéb helyiségekre jutó működtetési költséget – amely nem tartalmazza a közös 

költséget – a közüzemi szolgáltatóknak saját pénzeszközeiből téríti meg közvetlenül, ha a 

közüzemi mérő a nevére van kiállítva, vagy közvetve, ha az Önkormányzat, vagy a FIÜK vagy 

a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. nevén van. Ez utóbbi esetben a költséget az Önkormányzat, 

vagy a FIÜK, vagy a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított számla, illetve a biztosított 

dokumentáció alapján téríti meg.” 

 

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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3./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 

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

mellékletében meghatározott 16. sz. háziorvosi körzet működtetésére, 2021. november 23-án, 

2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Kamondi Bt. egészségügyi 

szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés 3.5. sz. pontjának alábbiak szerinti 

módosításához 2023. január 01-től: 

 

„3.5. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatba adott rendelőhelyiségre és a hozzá 

tartozó egyéb helyiségekre jutó működtetési költséget – amely nem tartalmazza a közös 

költséget – a közüzemi szolgáltatóknak saját pénzeszközeiből téríti meg közvetlenül, ha a 

közüzemi mérő a nevére van kiállítva, vagy közvetve, ha az Önkormányzat, vagy a FIÜK vagy 

a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. nevén van. Ez utóbbi esetben a költséget az Önkormányzat, 

vagy a FIÜK, vagy a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított számla, illetve a biztosított 

dokumentáció alapján téríti meg.” 

 

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


