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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: 6. számú házi gyermekorvosi körzetben a betegellátás biztosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2014. október 28-án, tragikus körülmények között elhunyt Újpest két 
köztiszteletben álló orvosa, Dr. Molnár Valéria házi gyermekorvos és férje, 
Dr. Vörös László nyugállományú felnőtt háziorvos. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 1995. november 10. napján 
megbízási szerződést kötött a TI-MI ’95 Házi Gyermekorvosi Betéti Társasággal 
(Cg.: 01-06-419465), házi gyermekorvosi tevékenység társas vállalkozás 
formájában történő ellátásra. 
 
Az 1995. november 10. napján létrejött megbízási szerződés 2013. november 8. 
napján módosításra került, mely feladat-ellátási szerződésben Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata megbízta a TI-MI ’95 Házi Gyermekorvosi Betéti 
Társaságot a 6. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 
járó házi gyermekorvosi tevékenység ellátásával. A tevékenységet személyes 
ellátásra kötelezett orvosként Dr. Molnár Valéria látta el. 
  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 
9/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete szerinti 6. számú 
házi gyermekorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel járó 
gyermekorvosi tevékenységet Dr. Molnár Valéria (240096148 ÁNTSZ 
egészségügyi ágazati azonosítójú) praxisjoggal rendelkező háziorvos látta el 
személyes közreműködéssel. A TI-MI ’95 Házi Gyermekorvosi Betéti Társaság a 
Budapest IV. kerület Galopp utca 6. szám alatti orvosi rendelőben működött.  
 
Tekintettel Dr. Molnár Valéria területi ellátási kötelezettséggel megbízott házi 
gyermekorvos tragikus elhalálozására, a TI-MI ’95 Házi Gyermekorvosi Betéti 
Társaság működésképtelenné vált. A társaságnak felelős- és intézkedő képes 
tagja nincs, a szolgáltatás folytatásáról gondoskodni nem tud. 
Ismereteink szerint, a praxisjog folytatására törvény szerint jogosult személy 
(házastárs, egyenes ági rokon) nincs. 
 
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján az önkormányzatok feladat- és 
hatáskörébe tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása. Erre tekintettel az 
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Önkormányzatunknak intézkednie kell a feladat jövőbeni ellátásának 
biztosításáról.  
 
A tartósan betöltetlen körzetben az önkormányzat a területi ellátási 
kötelezettségét, és a folyamatos gyermek háziorvosi ellátást az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 
ellátási szerződés keretében tudja biztosítani, és a 6. számú házi gyermekorvosi 
körzetet üzemeltetni. A Társaság az Önkormányzat 100% tulajdonában álló 
egészségügyi szolgáltató szervezet, mely az Önkormányzattal közhasznú 
megállapodásban áll az önkormányzati egészségügyi ellátási feladatok 
teljesítésére.  
 
Határozati javaslat: 
 

1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Budapest, IV. kerület Galopp 
utca 6. szám alatti működési helyű, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, a házi gyermekorvosi 
és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) számú 
önkormányzati rendelete 2. számú melléklete szerinti: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 6. számú házi 
gyermekorvosi körzetében a területi ellátási kötelezettség alapján végzett 
házi gyermekorvosi ellátás közfeladat - a TI-MI ’95 Házi Gyermekorvosi 
Betéti Társaság keretében, a házi gyermekorvosi ellátást személyesen 
ellátó Dr. Molnár Valéria praxisjoggal rendelkező gyermek háziorvos 2014. 
október 28-án bekövetkezett halála miatt - ellátatlan maradt, a 
Társaságnak nem maradt olyan tagja, aki a praxisjog folytatására, vagy a 
feladat ellátására jogosult lenne.  

 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 
9. pontja alapján a kerületi önkormányzatok által kötelezően ellátandó 
egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében, figyelemmel a 
folyamatos betegellátás biztosításához fűződő érdekre 2014. november 7. 
napjával kezdődő hatállyal megbízza az Önkormányzat egyszemélyes 
társaságaként működő Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.), hogy a 
Budapest, IV. kerület Galopp utca 6. szám alatti működési helyű, a 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek 
megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) számú önkormányzati rendelete 2. 
számú melléklete szerinti: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 6. számú házi 
gyermekorvosi körzetében a házi gyermekorvosi feladatokat területi 
ellátási kötelezettséggel, helyettesként - a hagyatéki eljárás befejezéséig, 
illetve a praxisjog sorsának rendezéséig - ellássa. 

 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a 
házi gyermekorvosi feladatok ellátására ellátási szerződést kössön, a 
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határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye, 
jognyilatkozatokat kiadja. Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult megkötni, az Egészségbiztosítási 
Alap kezelőjével a finanszírozási szerződést. 

 
4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi körét a háziorvosi 
ellátással és a házi gyermekorvosi ellátással kibővíti, egyben felhatalmazza 
a polgármestert az ehhez szükséges okiratok aláírására, jognyilatkozatok 
megtételére. 

 
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
közreműködésével a TI-MI 95 Házi Gyermekorvosi Betéti Társasággal kötött 
ellátási szerződésen alapuló jogviszonyt lezárja, a szükséges 
intézkedéseket megtegye, jognyilatkozatokat kiadja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Budapest, 2014. november 3. 
 
 
 

Nagy István     
 
 
 
 


