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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: feladat ellátási szerződés kötése a Csillag Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft nevében 
dr. Ruszti Zita gyermek háziorvossal 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2014. október 28. napján tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Molnár Valéria praxis joggal 
rendelkező gyermek háziorvos. Néhai Dr. Molnár Valéria Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek 
megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) rendelet értelmében a 6. számú házi gyermekorvosi 
körzetben területi ellátási kötelezettséggel járó gyermekorvosi tevékenységet látta el.  
 
A Képviselő-testület 180/2014. (XI.6.) határozata értelmében a Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy Magyarország helyi önkormányzatiról 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, hogy a Budapest, IV. Galopp u. 6. szám alatti működési helyű a 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a a háziorvosi, a 
házi gyermekorvosi, és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) számú 
önkormányzati rendelete 2. számú melléklete szerint: 
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. 
Az ellátás biztosítása Dr. Ruszti Zita gyermekorvos alkalmazotti jogviszony létesítésével 
megtörtént, melyre Budapest Főváros Kormányhivatal Budapest V. Kerületi Népegészségügyi 
Intézete a BP-05R/023/00909-20/2014. számú határozata alapján működési engedélyt adott, 
amely alapján az OEP finanszírozási szerződés megkötésre került. 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet értelmében az egy éven túli helyettesítéssel 
ellátott praxis a fix összegű díj 60 százalékára jogosult.  
 
Dr. Bakonyi Elvira közjegyző által 11020/Ü/116/2015/15. ügyszám alatt kiadott végzés 
értelmében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (4) bekezdésében 
megjelölt hozzátartozó nem került bejelentésre a hagyatéki eljárásban, ezért praxisjog 
folytatására jogosult személy nincs. Tekintettel arra, hogy a 6. számú gyermek háziorvosi 
körzetre praxis joggal rendelkező személy nincs ezért Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata pályázatot hirdetett. A pályázatban feltüntetésre került, hogy a praxis jog 
térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási 
szerződés megkötése útján szerezhető meg. A pályázat benyújtásának határideje 2015. augusztus 
31. napja volt. 
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A meghirdetett pályázatra, határidőre 1 db érvényes pályázat érkezett. A pályázó dr. Ruszti 
Zita, aki jelenleg is alkalmazotti jogviszonyban látja el a betegeket a 6. számú gyermek 
háziorvosi körzetben.  
 
Dr. Ruszti Zita képzettsége, gyakorlata alapján a munkakör betöltésére alkalmas. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. 
november 1. napjától a Csillag Medical Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
nevében Dr. Ruszti Zita gyermek háziorvossal (pecsétszám:57007) a 6. számú gyermek 
háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel járó gyermek háziorvosi tevékenység 
ellátására feladat ellátási szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és a Csillag Medical 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. nevében Dr. Ruszti Zita háziorvos között létrejövő feladat-ellátási 
szerződés aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2015. szeptember 18. 
 
 

Nagy István  
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 


