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Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr! 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. 

november 28. napján határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötött területi ellátási 

kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására a Dr. Buda Borbála által képviselt 

Radvány-Med Kft-vel. 

Dr. Buda Borbála 2019. február 1. napján tartós betegállományba került, így annak idejére 2019. 

február 1. napjától Dr. Kalinics Viktort jelölte meg tartós helyetteseseként és a helyettesítés 

engedélyezését kérte az Önkormányzattól, amelyhez az Önkormányzat hozzájárult. Dr. Buda 

Borbála 2020 januárjában jelezte, hogy a táppénzre való jogosultsága lejárt, így 2020. január 3. 

napjától rokkant járadékot fog igénybe venni. Mivel munkáját ellátni nem képes, ezért kérte a 

feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2020. március 31. 

napjával, amelynek az Önkormányzat 2020. április 1. napi hatállyal eleget tett. 

Dr. Buda Borbála 2020. március 2. napján a feladat-ellátási szerződést megszüntető 

megállapodás aláírásakor személyesen jelezte, hogy praxisjogát a Kalinics és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. ügyvezetője, Dr. Kalinics Viktor háziorvos részére kívánja 

átengedni, amely szándékát a 2020. március 17. napján kelt, Dr. Kalinics Viktorral kötött 

praxisátruházási előszerződéssel is megerősítette. 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat-és 

hatáskörében meghozott 53/2020. (IV.8.) határozata értelmébe 2020. április. napjával kezdődő 

hatállyal megbízta az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (1046 Budapest, Görgey A. u. 30.), hogy a Budapest IV. ker. Vasvári Pál utca 20-22. 

szám alatti működési helyű, 14. számú felnőtt háziorvosi körzetében a felnőtt háziorvosi 

feladatokat területi ellátási kötelezettséggel, helyettesként - a praxisjog sorsának rendezéséig - 

ellássa. 

A határozat 1. pontja alapján a Kalinics és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhelye: 2100 

Gödöllő, Bessenyei György utca 17., a továbbiakban: Társaság) képviseletében dr. Kalinics 

Viktorral az Önkormányzat 2020. április 14. napján feladat-ellátási szerződést kötött, amelyben 

az Önkormányzat megbízta dr. Kalinics Viktort a 14. számú felnőtt háziorvosi körzetében 
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területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység 2020. június 1. napjától való 

ellátásával abban az esetben, ha a szerződésben foglaltaknak dr. Kalinincs Viktor eleget tesz. 

 

A koronavírus okozta fokozott ügyintézési korlátok miatt az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ (a továbbiakban: ÁEEK) dr. Kalinics Viktor részére nem tudta kiállítani a praxis 

engedélyt, emiatt dr. Kalinics Viktor a szükséges ügyintézési eljárásnak nem tudott határidőn 

belül eleget tenni, ezért a 2020. június 1-ei praxisátvétel meghiúsul, a 2020. április 14. napján 

kelt feladat-ellátási szerződés nem léphet hatályba. 

 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat és a Társaság képviseletében dr. Kalinics Viktor 

egybehangzóan továbbra is fenn kívánja tartani a feladat-ellátási szerződés aláírásakor rögzített 

szándékát, így kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a feladat-ellátási szerződés kezdő 

dátumának 2020. július 1. napjára történő módosításához járuljon hozzá. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott …../2020. (V……..) határozata feladat-ellátási 

szerződés hatályba lépés dátumának módosításáról 

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

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testület hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2020. április 14. napján kelt a Kalinics és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Kalinics Viktor felnőtt háziorvossal 

(pecsétszám: 49483) a 14. számú felnőtt háziorvosi körzetben ellátási kötelezettséggel járó 

felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására kötött feladat-ellátási szerződés hatályba lépésének 

kezdő dátuma 2020. július 1. napra módosuljon. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 15 nap 

 

Budapest, 2020. május 13. 

 

Kanász-Nagy Máté 


