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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Javaslat az 26. számú felnőtt háziorvosi körzet (Budapest IV. ker. Liszt Ferenc utca 

23/B. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő) ellátási kötelezettségének Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadásáról 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit referens 

Előterjesztés egyeztetve: Pósáné dr. Pécsi Szilvia szociális főosztályvezető 

Testületi ülés időpontja: 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Lehoczky Balázs aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Medorus Kft. (székhelye: 1141 Budapest, Bajcs utca 8., cégjegyzékszáma: 01-09-303453) 

képviseletében dr. Körtvélyessy Mónikával Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. február 25. napján feladat-ellátási szerződést kötött, 

amelyben Önkormányzatunk megbízza dr. Körtvélyessy Mónikát a 26. számú felnőtt háziorvosi 

körzetében területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység 2020. április 1. 

napjától való ellátásával abban az esetben, ha a szerződésben foglaltaknak dr. Körtvélyessy Mó-

nika eleget tesz. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII. 23.)  Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése értelmébe a praxis engedély kiállításához szük-

ség van a praxis átadásról kötött megállapodásra, amelyet dr. Körtvélyessy Mónika a hiánypótlás 

időszaka alatt nem tudott csatolni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: 

ÁEEK) részére. A praxis átruházásáról szóló szerződést dr. Körtvélyessy Mónika addig nem 

kívánta aláírni, amíg a használatba vételi szerződés megkötésre nem került. A dr. Körtvélyessy 

Mónika az UV Zrt. munkatársaival nem tudott megegyezni a használatba vételi szerződés tartal-

mi elemiről, így az ügyintézés ezzel kapcsolatban még nem zárult le. 

Az ÁEEK munkatársának szóbeli tájékoztatása alapján a praxis engedélyezésére határidőn belül 

már nincs lehetőség, amely nélkül 2020. április 1. napjával dr. Körtvélyessy Mónika a feladat-

ellátási szerződésben foglaltaknak nem tud eleget tenni, így a 2020. február 25. napján aláírt 

szerződés 2020. április 1. napján nem léphet hatályba.  

 

2020. március 31. napjával a 26. körzetben praxisjoggal rendelkező dr. Gallik Ritával a Sanita 

Kft. ügyvezetőjével Önkormányzatunk megszüntette a feladat-ellátási szerződést. Budapest Fő-

város Kormányhivatala által a praxisengedély visszavonása 2020. április 1. napjával fog megtör-

ténni, így a feladat-ellátási szerződés megszűnését követően a háziorvosi körzet ellátásának meg-

szervezéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján 2020. április 1. napjától az Önkor-

mányzatnak kell gondoskodnia. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontja alapján a kerü-

leti önkormányzatok által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében - 

figyelemmel a folyamatos betegellátás biztosításához fűződő érdekre - 2020. április 1. napjával 
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kezdődő hatállyal bízza meg az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelőssé-

gű Társaságot (1046 Budapest, Görgey A. u. 30.), hogy a Budapest IV. ker. Liszt Ferenc utca 

23/B. szám alatti működési helyű, az Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (11.2.) számú önkormányzati rendelete 1. 

számú melléklete szerinti 26. számú felnőtt háziorvosi körzetében a felnőtt háziorvosi feladato-

kat területi ellátási kötelezettséggel, helyettesként - a praxisjog sorsának rendezéséig - ellássa. 

Határozati javaslat: 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra te-

kintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-

sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, hogy  

 

a) a kerületi önkormányzatok által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátás bizto-

sítása érdekében, figyelemmel a folyamatos betegellátás biztosításához fűződő érdek-

re 2020. április 1. napjával kezdődő hatállyal megbízza az Önkormányzat az Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (1046 Buda-

pest, Görgey A. u. 30.), hogy a Budapest IV. ker. Liszt Ferenc utca 23/B. szám alatti 

működési helyű, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. 

(11.2.) számú önkormányzati rendelete 1. számú melléklete szerinti 26. számú felnőtt 

háziorvosi körzetében a felnőtt házi orvosi feladatokat területi ellátási kötelezettség-

gel, helyettesként - a praxisjog sorsának rendezéséig – ellássa, 

 

b) a 2020. április 1. napjától a Polgármester az Újesti Egészségügyi Szolgáltató Nonpro-

fit Korlátolt Felelősségű Társasággal a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására kössön 

ellátási szerződést, a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket te-

gye meg, a szükséges jognyilatkozatokat adja ki. Az Újpesti Egészségügyi Szolgálta-

tó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult megkötni a Nemzeti Egészség-

biztosítási Alapkezelőjével a finanszírozási szerződést a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ engedélyével. 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 15 nap 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Budapest, 2020. március 18. 

Kanász-Nagy Máté 


