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2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli zárt ülésén 

készült jegyzőkönyvből 
 

Tárgy: Javaslat a budakalászi 2. számú háziorvosi körzet működtetési 
jogának átadása ügyében hozzájáruló nyilatkozat tételére  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

204/2013.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

a 2.sz. háziorvosi körzetet ellátó dr. Varga Margit háziorvos 2014. január 1. 

napjától a praxis jogát átadja, értékesítse dr. Török Zsolt orvos részére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy dr. Török Zsolt 

(Clinex Bt., 2000 Szentendre, Sztaravodai út 78/a, adószám: 21531046-2-13) 

Budakalászon történő háziorvosi tevékenység ellátásáról szóló, a határozat 
mellékletét képező előszerződést aláírja. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

k.m.f. 

 

Rogán László sk. 

polgármester 
dr. Molnár Éva sk. 

jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül:  

 

Barna Yvette 
  



Háziorvosi feladat-ellátási 

EL SZERZ DÉS  
amely létrejött egyrészr l 
Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,) képviseletében  Rogán László 

polgármester, mint a háziorvosi ellátást önkormányzati alapfeladatként biztosító szerv, valamint 

Clinex Bt. (2000 Szentendre, Sztaravodai út 78/a, adószám: 21531046-2-13), képviseletében dr. 

Török Zsolt, mint a háziorvosi szolgáltatást végző szerv vezetője között a mai napon, az alábbi 

feltételekkel: 

 

El zmények: 
Budakalász Város közigazgatási területén jelenleg 4 felnőtt háziorvosi körzet működik. A Dr. Varga 
Margit által működtetett 2. számú háziorvosi körzet praxisjog átadás vonatkozásában Dr. Varga 

Margit és dr. Török Zsolt (szül.: Debrecen, 1970.06.26., lakcíme: 2000 Szentendre, Pipiske u.2.) 

orvos között adásvételi szerződés megkötése van folyamatban. 
1. A felek rögzítik, hogy Budakalász Város Önkormányzata támogatja dr. Török Zsolt orvost 

abban, hogy Budakalászon háziorvosi tevékenységet lásson el 2014. január 1. napjától, 

abban az esetben, ha megállapodásra jut a praxis jog jelenlegi birtokosával. 

2. A felek azt is rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben dr. Török Zsolt orvos és Dr. 

Varga Margit jelenleg működő háziorvos között utóbbi praxisjogára vonatkozó szerződés 
teljesedésbe megy, akkor Budakalász Város Önkormányzata és dr. Török Zsolt orvos a 

háziorvosi tevékenység ellátására feladat-ellátási szerződést fognak kötni.  
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb ágazati 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A felek a szerződést, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, elolvasás után jóváhagyólag írják alá. 

 

Budakalász, 2013. augusztus 30. 

 

 

-------------------------------------      ----------------------------------------- 

Clinex Bt.     Budakalász Város Önkormányzata 

dr. Török Zsolt orvos     Rogán László polgármester  
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