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ELŐTERJESZTÉS 

a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság részére 

Tárgy: Javaslat Budapest IV. ker. Liszt Ferenc utca 23/B. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő-

ben helyettes orvos rendelésének engedélyezésére Dr. Balogh László Attila részére (28. számú 

felnőtt háziorvosi körzet) 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit referens 

Előterjesztés egyeztetve: Pósáné Dr. Pécsi Szilvia szociális főosztályvezető 

Bizottsági ülés időpontja:  

Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Lehoczky Balázs aljegyző 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Balogh Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 1164 Budapest, Décsi József utca 9. 1/3.) 

képviseletében Dr. Balogh László Attila kérte Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormány-

zata (a továbbiakban: Önkormányzat) engedélyét ahhoz, hogy távolléte esetén Petőfi Sándorné 

dr. Pásztor Lívia (pecsétszám: 59630) a helyettese lehessen. A helyettes orvos a Budapest IV. 

ker. Liszt Ferenc utca 23/B. alatti orvosi rendelőben Dr. Balogh László Attila távolléte esetén, a 

28. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan, saját rendelési idejében látná el a felnőtt há-

ziorvosi feladatokat. 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapí-

tásáról szóló 2/2017. (II.2.) számú önkormányzati rendelet 6/A. §-a értelmében: „A területi ellá-

tási kötelezettséggel rendelkező háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal 

(egészségügyi szolgáltatókkal) kötött feladat-ellátási szerződéseknek a feladat-ellátásra kötele-

zett orvos személyét nem érintő módosításáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt.” 

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, járuljon hozzá, hogy Dr. Balogh László Attila távolléte esetén 

Petőfi Sándorné dr. Pásztor Lívia helyettesként láthassa el a felnőtt háziorvosi feladatokat. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület feladat- és hatáskör-

ét gyakorolva - a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladat- és hatáskörében - meghozott 

…/2020. (V…) határozata a 28. számú felnőtt háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi 

rendelőben helyettes orvos rendelésének engedélyezéséről 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értel-

mében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 

1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó hu-

mánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 
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valamint a Magyarország helyi önkormányzata- iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § 

(3) bekezdés rendelkezése alapján úgy döntök, hogy Dr. Balogh László Attila (pecsétszám: 

40254) távolléte esetén Budapest IV. ker. Liszt Ferenc utca 23/B. szám alatti orvosi rendelőben, 

a 28. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesként, saját rendelési idejében Petőfi Sándorné 

dr. Pásztor Lívia (pecsétszám: 59630) elláthatja a felnőtt háziorvosi feladatokat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Budapest, 2020. május 26. 

                   Kanász-Nagy Máté  


