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Tisztelt Képviselő - testület!

A Képviselő-testület  az  594/2008.  (XI.  05.)  számú határozatában döntött  arról,  hogy a kerületben 
működő  valamennyi  funkcionálisan  privatizált  háziorvos  általi  jogi  és  jogi  személyiség  nélküli  
gazdasági társasággal 2009. január 01. napjától 2011. december 31. napjáig megbízási szerződést köt 
A  megbízási  szerződések  formailag  egységes  szerkezetűek,  időtartamukban  és  az  önkormányzati  
kötelezettségvállalások tekintetében is azonosak.

A  döntés  alapján  az  önkormányzat  Dr. Pálffy  Márta  és  Társa  Egészségügyi  Szolgáltató  Kft-vel, 
képviselő Dr. Pálffy Márta is megkötötte a szerződést házi gyermekorvosi feladatok ellátására. Dr.  
Pálffy Márta ezen túlmenően iskolaorvosi feladatokat is. Az önkormányzat felé a házi gyermekorvos 
2010. október 27-i keltezéssel kérelmet nyújtott be, mely szerint 2010. december 01. napjával közös 
megegyezéssel kéri a megbízási szerződés megszüntetését, egészségügyi indokokra hivatkozással.

A Kft.. területi ellátási kötelezettségét a Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
háziorvosi  körzetekről  szóló  25/2002.  (VI.  21.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú  mellékletében 
280096197 ágazati azonosítóval ellátott háziorvosi körzet képezi ( Alföldi u. 1-12., Auróra u. végig, 
kivétel 29-31-ig és 35.,  Bacsó Béla u. 1-27.,  2-24.,  Bezerédi u.végig, Bérkocsis u. 39-41.,  38-40.,  
Csokonai u. végig, Déry Miksa u. 16-18., Kiss József u. végig, Köztársaság tér 1-17., Kun u. 1-7.,  
Luther  u.  1/A.,B.,C.,  Nagyfuvaros  u.  végig,  Népszínház  u.  4.,  6-38.,  29-31.,  Rákóczi  út  41-57., 
Szilágyi  u. végig, Tolnai Lajos u. 1-43., 2-46., Vay Ádám u. végig.) A működési helyszín a 1084 
Budapest, Auróra u. 22-28. szám alatti rendelő.

A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bekezdése,  valamint  az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat 
köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ezen belül a felnőtt háziorvosi ellátásról.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése alapján:
„2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott  
eseteit  kivéve  –  csak  személyesen  folytathat  az  önkormányzat  által  meghatározott  háziorvosi  
körzetben, a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.
(2)  A  működtetési  jog  alapján  végezhető  önálló  orvosi  tevékenység  –  törvényben  meghatározott  
kivétellel  –  csak  a  települési  önkormányzat  rendeletében  meghatározott  háziorvosi  körzetben  
folytatható.” 

A folyamatos betegellátás a praxis betöltéséig az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  
által kiadott működési engedélyben foglalt helyettesítési rend szerint kerül biztosításra. A helyettesítés  
megkezdésével figyelembe kell venni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136. §-ában 
foglaltakat, mely az egészségügyi dokumentációra vonatkozó szabályokat határozza meg.
 
Tekintettel arra, hogy jelen gazdasági körülmények között a háziorvosi praxisok szinte eladhatatlanok, 
a  tárgybani  házi  gyermekorvosi  körzet  felosztása  a  minőségi  betegellátást  veszélyeztetné,  ezért  
javaslom, hogy 2011. évben a Képviselő-testület döntsön a praxis működtetéséről.



Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  2010.  december  01.  napjával  közös  megegyezéssel  megszünteti  az  Önkormányzat  és  Dr. 
Pálffy Márta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 1222 Budapest, Cankó u. 9.)  
között létrejött, területi ellátási kötelezettséggel vállalt, házi gyermekorvosi feladatok ellátása 
tárgyában kötött megbízási szerződést, a határozat 1. számú melléklete alapján.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés megszüntetésének aláírására.

3. a folyamatos betegellátást az 1. pont szerinti praxis betöltéséig az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat által kiadott működési  engedélyben foglalt  helyettesítési rend szerint 
biztosítja.

4. felkéri  Dr.  Pálffy  Mártát  és  a  helyettesítési  rend  szerinti  háziorvosokat  -  a  vonatkozó 
jogszabályi  előírások  alapján  -  az  egészségügyi  dokumentációs  kötelezettség  átadás-
átvételének lebonyolítására 2010. november 30. napjáig.

5. felkéri a Józsefvárosi Egészségügyi  Szolgálat  főigazgatóját,  hogy gondoskodjon Dr. Pálffy 
Márta  és  Társa  Egészségügyi  Szolgáltató  Kft.-nek  átadott  eszközök  leltárnyilvántartásból  
történő kivezetéséről 2010. november 30. napjáig.

6. felkéri a polgármestert,  hogy készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2011. január havi  
második ülésére az 1. pont szerinti praxis betöltésére vonatkozóan.

Felelős: 1., 2., 3., 6. pontok esetében polgármester
4. pont esetében Dr. Pálffy Márta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft. és a helyettesítési
                            rend szerinti háziorvosok

 5. pont esetében Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója
Határidő: 1., 2., 3. pontok esetében 2010. december 01.

   4., 5. pontok esetében 2010. november 30.
                6. pont esetében a Képviselő-testület 2011. január havi második ülése

Budapest, 2010. november 09.

Dr. Kocsis Máté
                               polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

                   Dr. Mészár Erika
         a jegyzőt helyettesítő aljegyző



1. számú melléklet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester), a továbbiakban Megbízó,

másrészről 
Dr. Pálffy Márta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 1222 Budapest, Cankó tér 9., 
adószám: 13829209-1-43, cégjegyzékszám: …………., működési engedély szám: …………….. 
képviseli: Dr. Pálffy Márta) a továbbiakban Megbízott

együttesen a Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek között 2099. január 01. napjától 2011. december 31. napjáig megbízási szerződés jött létre 
gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátás köréből házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

2. Felek jelen szerződés aláírásával az 1. pontban nevezett megbízási szerződést közös megegyezéssel 
2010. december 01. napjával megszüntetik.

Jelen szerződés készült 6 példányban, melyet a Felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal és 
nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2010. november ……

Budapest Főváros VIII. Kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
Megbízó

Dr. Pálffy Márta és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Kft.

képviseletében
Dr. Pálffy Márta

Megbízott

Ellenjegyzem:

          Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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