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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

Tárgy: szándéknyilatkozat feladat-ellátási szerződés megkötésére a 38. számú felnőtt háziorvosi 

körzetre 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Dr. Gálla és Társa Orvosi Kft képviseletében Dr. Gálla Zoltán Bp. IV. ker. Pozsonyi út 23. 

szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő orvosa 2018. március 31. napjával nyugállományba vonul. 
 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja 

értelmében a praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos 

részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely 

alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben 

végezhető.  

2. § (3) bekezdés A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely 

jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. 
 

Dr. Gálla Zoltán praxisjogát értékesíteni kívánja Dr. Temesi Ákos részére.  
 

Dr. Temesi Ákos a praxisjog megvásárlásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 

kíván pályázatot benyújtani háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására. A NEAK február, 

március hónapban írja ki a pályázatot. 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó pályázat benyújtását követően köthet a adás-

vételi vagy előszerződést a praxisjog vételárra. Továbbá szükséges a megvásárolt praxisjoggal 

ellátni kívánt háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzat szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, 

hogy egészségügyi szolgáltatóként a pályázót háziorvosként alkalmazza vagy a pályázó 

személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 4 éves időtartamra 

feladat-ellátási szerződést köt.  

 

Dr. Temesi Ákos képzettsége, gyakorlata alapján a munkakör betöltésére alkalmas.  
 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ha a Dr. 

Gálla és Társa Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság nevében Dr. Gálla Zoltán és a Dr. Temesi 

Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság nevében Dr. Temesi Ákos között 2018. március 31. 

napjáig praxisjog eladásáról adásvételi szerződés jön létre, abban az esetben Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt Dr. Temesi Orvosi Kft nevében 

Dr. Temesi Ákossal a 38. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére és a 

nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

Budapest, 2018. január 23. 
 

Nagy István  


