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ELŐTERJESZTÉS 

Polgármester Úr részére 

Tárgy: Javaslat 1048 Budapest, Hargita utca 1. szám alatti házi gyermekorvosi rendelőben he-

lyettes orvos rendelésének engedélyezésére Dr. Csiszár Katalin (1. számú házi gyermekorvosi 

körzet) részére 

Előterjesztő:       Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette:   Mikó Alexandra Judit kabinetvezető 

Jogi szempontból ellenőrizte:  Dr. Raab Patrik szociális főosztályvezető 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Dr. Csiszár Katalin (pecsétszám: 29469) kéri Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormány-

zata (a továbbiakban: Önkormányzat) engedélyét ahhoz, hogy távolléte esetén Dr. Lázár Adrienn 

(pecsétszám: 73150) háziorvos is elláthassa a helyettesítését. 

 

A helyettes orvos a 1048 Budapest, Hargita utca 1. szám alatti házi gyermekorvosi rendelőben 

Dr. Csiszár Katalin távolléte esetén, az 1. számú körzetre vonatkozóan, rendelési időben látná el 

a házi gyermekorvosi feladatokat. 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felvilágosítása alapján ugyan jogszabály 

nem írja elő a fenntartó hozzájárulását, de mivel az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést 

kötött Lurkó-Med Plusz Kft. képviseletében Dr. Csiszár Katalinnal területi ellátási kötelezettség-

gel járó házi gyermekorvosi tevékenység ellátására, így kérik a fenntartó hozzájárulását. 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapí-

tásáról szóló 2/2017. (II.2.) számú önkormányzati rendelet 6/A. § értelmében: „A területi ellátási 

kötelezettséggel rendelkező háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal (egés-

zségügyi szolgáltatókkal) kötött feladat-ellátási szerződéseknek a feladat-ellátásra kötelezett or-

vos személyét nem érintő módosításáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt.” 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztró-

favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint 

a vészhelyzet kapcsán, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezésére kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy 

hagyja jóvá Dr. Csiszár Katalin helyettes házi gyermekorvos megnevezésére irányuló kérelmét. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság fela-
dat-és hatáskörében meghozott ……./2020. (XII……..) határozata 1048 Budapest, Hargita 
utca 1. szám alatti házi gyermekorvosi rendelőben helyettes orvos rendelésének engedélye-
zésről Dr. Csiszár Katalin (1. számú házi gyermekorvosi körzet) részére 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint 
a vészhelyzet kapcsán, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezésére, az előterjesztés alapján jóváhagyja, hogy 
Dr. Csiszár Katalin távolléte esetén a 1048 Budapest, Hargita utca 1. szám alatti házi gyermek-
orvosi rendelőben Dr. Lázár Adrienn (pecsétszám: 73150) házi gyermekorvos is elláthassa a he-
lyettesítéssel járó feladatokat Dr. Csiszár Katalin rendelési idejében. 
 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 

Budapest, 2020.december 9. 

 Kanász-Nagy Máté 

 alpolgármester 


