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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Tárgy: a DokSza Bt. képviseletében Dr. Szabó Gergő felnőtt háziorvos kérelme háziorvosi 
rendelés helyének módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2008. december 1-vel hozzájárult feladat ellátási szerződés 
megkötéséhez a DokSza Bt-vel a 240093210 ÁNTSZ ágazati azonosítójú felnőtt háziorvosi 
körzet ellátására. A háziorvosi rendelés a Bp. IV. ker. Sárpatak u. 10. szám alatt történik. Dr. 
Szabó Gergő a DokSza Bt. képviseletében kérte, hogy a rendelését továbbiakban a Bp. IV. 
ker. Hargita u. 1. szám alatti rendelőben folytathassa. 
 
A Bp. Hargita u. 1. szám alatti rendelőben Dr. Müller Mária és D. Kelemen László végzi a 
gyógyító munkát. Közel 6000 lakos ellátását végzik, ezért örvendetesnek tartanák, ha legalább 
még egy orvos segítené munkájukat. A rendelővel azonos épületegyüttesben működik a házi 
gyermekorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, és a gyógyszertár. A három együttműködő orvos 
zökkenőmentesen tudná végezni háziorvosi tevékenységét. Ezzel együtt a Prevenció Orvosi 
Kft. foglalkozás-egészségügyi rendelése és a szakrendelések akár bővülhetnének. A két 
rendelő földrajzilag egymáshoz nagyon közel helyezkedik el, távolságuk kevesebb, mint 150 
m. Dr. Szabó Gergő vállalja az ÁNTSZ előírásoknak megfelelő műszerezettség beszerzését, 
festés, ablakok lefóliázásának költségeit. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2010. június 3-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 
javasolja a Képviselő-testület részére, a 2008. december 1-én a DokSza Bt. nevében Dr. 
Szabó Gergő felnőtt háziorvossal megkötött megbízási szerződés módosítását, mely szerint a 
DokSza Bt. telephelye 1048 Budapest, Hargita u. 1. szám alattira változik.  
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2008. 
december 1 napján a DokSza Bt. nevében dr. Szabó Gergő felnőtt háziorvossal kötött 
megbízási szerződés módosítását, mely szerint továbbiakban a DokSza Bt. telephelye 1048 
Budapest, Hargita u. 1. szám alatt található. Felhatalmazza a Polgármestert a módosított 
megbízási szerződés aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2010. június 4. 
 
 

Nagy István  
Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
Előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 
Melléklet: módosított megbízási szerződés 


