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44/2016. (IV. 28.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 28-ai rendes ülésére 

 

 

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

hozzájáruló nyilatkozat tételére 

 

 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Villám Zsuzsanna referens 

   

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 

    

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

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

nyilatkozat tételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A budakalászi 2. számú háziorvosi körzet háziorvosa dr. Török Zsolt 2016. április 22-én írásban benyújtotta a 

praxis jog átruházásának tényéről szóló tájékoztatóját (1.sz.melléklet).  Dr. Török Zsolt háziorvos a 2. körzet 

működtetési jogát 2016. szeptember 1. napjától dr. Pető István háziorvos részére értékesíteni/átadni 

kívánja, aki a körzetet e naptól működtetni kívánja. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (3) bekezdése szerint: 

„(3) A működtetési jog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 

meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.” 

Az idézett jogszabályhely értelmezése szerint az önkormányzat azzal az egyéb feltételeknek is megfelelő 

orvossal tud együttműködni, aki elődjétől a vagyoni értékű jogot megszerzi. A vagyoni értékű jog 

birtokosának bejelentése szerint ez folyamatban van.  

A körzetet átvevő dr. Pető István általános orvos az eljárás időbeni megindítására vonatkozó kérelmet 

nyújtott be 2016. április 22-én a Képviselő-testület részére (2.sz. melléklet).  

A 2. sz. háziorvosi körzet 2016. szeptember 1. napjától történő ellátása, a praxisjog átadása érdekében a 

Képviselő-testület döntése és hozzájárulása szükséges a praxis jog átadásáról, valamint az erről szóló 

előszerződés megkötése. 

A Kt. határozat és előszerződés alapfeltétele a működési engedély iránti kérelem benyújtásának, majd az 

önkormányzattal a későbbiekben kötendő feladatátvállalási szerződésnek.  

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2.számú háziorvosi 

körzetet ellátó dr. Török Zsolt háziorvos 2016. szeptember 1. napjától a praxis jogát átadja, azt értékesítse 

dr. Pető István orvos részére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy dr. Pető Imre (lakcím: 2014 Csobánka, Ady Endre 

u. 51.) Budakalászon történő háziorvosi tevékenysége ellátásáról szóló előszerződést aláírja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Budakalász, 2016. április 22.  

 Rogán László 

  Polgármester 
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Háziorvosi feladat-ellátási 

ELŐSZERZŐDÉS  

amely létrejött egyrészről 

Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,) képviseletében  Rogán László 

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

 

dr. Pető István (szül.: Kisvárda, 1986. október 10., a.n.: Semega Margit, adószáma: 8437461367, 

lakcíme: 2014 Csobánka, Ady Endre utca 51.), mint a háziorvosi szolgáltatást végző orvos  között a mai 

napon, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

Budakalász Város közigazgatási területén jelenleg 4 felnőtt háziorvosi körzet működik. A Dr. Török Zsolt által 

működtetett 2. számú háziorvosi körzet praxisjog átadás vonatkozásában Dr. Török Zsolt és dr. Pető István 

(szül.: Kisvárda, 1986. október 10., a.n.: Semega Margit, adószáma: 8437461367, lakcíme: 2014 

Csobánka, Ady Endre utca 51.) orvos között adásvételi szerződés megkötésére került sor 2016. április 21-

én. 

1. A Felek rögzítik, hogy Budakalász Város Önkormányzata támogatja dr. Pető István orvost abban, 

hogy Budakalászon háziorvosi tevékenységet lásson el 2016. szeptember 1. napjától, a praxis jog 

jelenlegi birtokosával történt megállapodás alapján. 

2. A Felek azt is rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben dr. Pető István orvos és Török Zsolt 

jelenleg működő háziorvos között utóbbi praxisjogára vonatkozó szerződés teljesedésbe megy, akkor 

Budakalász Város Önkormányzata és dr. Pető István 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, 2016. április …. 

 

 

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

Budakalász Város Önkormányzata     dr. Pető István 

Rogán László polgármester       háziorvos 

 








