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  SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS 

                                           

Javaslat az 1. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozóan az (név) Korlátolt 

Felelősségű Társaság képviseletében (név) felnőtt fogorvossal megkötött feladat-ellátási 

szerződés módosításával kapcsolatos vélemény kialakítására 

 

 

Előterjesztő:     Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:   Köblös Anita 

                                                                       osztályvezető-helyettes 

                                                                       Szociális és Köznevelési Osztály 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:      dr. Csima Alfréd 

 intézményvezető főorvos 

  

 

 

Az előterjesztés megtárgyalására    Szociális és Egészségügyi Bizottság 

jogosult bizottságok: 

 

A bizottsági ülés időpontja   2020. november 4.  

 

 

Ellenjegyzők:     Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes 

  Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

  

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:   dr. Kelemen Henrietta 

osztályvezető 

  Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. június 1. napján az 1. számú 

fogorvosi körzet működtetésére feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban szerződés) kötött 

az (név) Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében (név) felnőtt fogorvossal. 

 

A szerződés értelmében a rendelő címe: 1238 Budapest Táncsics Mihály u. 104. II. emelet 

214. szoba.  

 

Az (név) Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében (név) felnőtt fogorvos 2020. október 

7. napján a szerződés helyettes orvos személyében történő változásra vonatkozó 

módosításának kérelmével fordult Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának osztályvezetője felé. 

 

Kérelmében jelezte, hogy (név) 2020. augusztus 1. napján sajnálatosan elhalálozott, így a 

hatályos szerződés mellékletében feltüntetett helyettesítő orvos (név) fogorvos lesz. (név) 

fogorvos a helyettesítést vállalta.  

(név) továbbra is vállalta a helyettesítést. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 13.) rendelet 

(a továbbiakban: SZMSZ) 4. mellékletének (A Képviselő-testület által a Polgármesterre 

átruházott - nem hatósági - hatáskörök jegyzéke) értelmében a Polgármester dönt a területi 

ellátási kötelezettséggel működő privatizált felnőtt háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, 

valamint felnőtt és gyermek fogorvosokkal kötött feladatellátási szerződések módosításáról, a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének figyelembevételével. 

 

Az SZMSZ 125. § h) pontja szerint: 

„[125. § A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladatai különösen:]  

h) véleményezi a felnőtt valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt valamint gyermek 

fogorvosi praxisokra kötött feladatellátási szerződések módosítását.” 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot véleményének kialakítására.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának …../2020. (XI.4.) határozata az 1. számú felnőtt fogorvosi 

körzetre (1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.) vonatkozó (név) Korlátolt Felelősségű 

Társaság képviseletében (név) felnőtt fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításával kapcsolatban kialakított véleményéről 

 

„A változat” 

 

I. A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyetért az (név) Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében (név) felnőtt fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés – helyettes személyében 

történő változásra vonatkozó – módosításával. 

 



II. Javasolja a Polgármesternek, hogy kösse meg az (név) Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében (név) felnőtt fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződést módosító 

szerződést.  

 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős:    Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

„B” változat 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem ért egyet az (név) Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében (név) felnőtt fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés – helyettes személyében 

történő változásra vonatkozó – módosításával, ezért nem javasolja a Polgármesternek, hogy 

megkösse az (név) Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében (név) felnőtt fogorvossal 

kötött feladat-ellátási szerződést módosító szerződést. 

 

 

 

Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörben tárgyalja. A 

határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

 

 

Budapest, 2020. október 20. 

 

 

 

 

                     Köblös Anita               Bese Ferenc 

              osztályvezető-helyettes      polgármester, előterjesztő 

     Szociális és Köznevelési Osztály     

 előterjesztés készítője 

               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


