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ELŐTERJESZTÉS 

a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság részére 

Tárgy: a Budapest IV. ker. Vasvári Pál utca 20-22. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelőben 

helyettes orvos rendelésének engedélyezése Dr. Kalinics Viktor (14. számú felnőtt háziorvosi 

körzet) 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit szociálpolitikai referens 

Bizottsági ülés időpontja: 

Tisztelt Népjóléti és Lakásügyi Bizottság! 

Dr. Kalinics Viktor (pecsétszám: 49483) kéri az Önkormányzat engedélyét ahhoz, hogy távolléte 

esetén Dr. Lisziczky Geyza (pecsétszám: 18463) és Dr. Gulácsy Szeréna (pecsétszám: 49482) 

háziorvos láthassa el a helyettesítését. 

A helyettes orvosok a Budapest IV. ker. Vasvári Pál utca 20-22. szám alatti orvosi rendelőben 

Dr. Kalinics Viktor távolléte esetén, a 14. számú körzetre vonatkozóan rendelési időben látnák el 

a felnőtt háziorvosi feladatokat. 

A NEAK felvilágosítása alapján ugyan jogszabály nem írja elő a fenntartó hozzájárulását, de 

mivel az Önkormányzat megbízási szerződést köt a területi ellátási kötelezettségre vonatkozóan, 

így kérik a fenntartó hozzájárulását. 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.2.) számú önkormányzati rendelet 

6/A. § értelmében: „A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosokkal, házi gyer-

mekorvosokkal és fogorvosokkal (egészségügyi szolgáltatókkal) kötött feladat-ellátási szerződé-

seknek a feladat-ellátásra kötelezett orvos személyét nem érintő módosításáról a Népjóléti és 

Lakásügyi Bizottság dönt.” 

Határozati javaslat: 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintet-

tel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szó-

ló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgár-

mester úgy döntött, hogy Dr. Kalinics Viktor (pecsétszám: 49483) távolléte esetén, rendelési 

időben Budapest IV. ker. Vasvári Pál utca 20-22. szám alatti orvosi rendelőben a 14. számú fel-

nőtt háziorvosi körzetben Dr. Lisziczky Geyza (pecsétszám: 18463) és Dr. Gulácsy Szeréna (pe-

csétszám: 49482) háziorvosok lássák el a helyettesítést. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

Budapest, 2020. március 19. 

Kanász-Nagy Máté 
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