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Kistarcsa Város Önkormányzata a Képviselő-testülete 32/2013. (II. 20.) sz. határozata alapján 
2013. január 1. napi hatállyal határozatlan időtartamra szóló feladat ellátási szerződést kötött a 
BABY-MED Bt-vel (1141 Budapest, Jeszenák János u. 33. 2/5.) házi gyermekorvosi szolgálat 
működtetésére, továbbá 2013. október 18-án iskola-egészségügyi feladatok ellátására. 
 
A megállapodások keretében feladatot ellátó dr. Topáné dr. Vig Katalin gyermekorvos 
nyugdíjba vonulása miatt kérte a szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését. A 
módosított megszüntetésre vonatkozó megállapodások (1. számú melléklet) alapján a 
jogviszonyok 2022. március 31. napján megszűnnek.  
 
Figyelemmel arra, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a 
praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van 
lehetőség, az Önkormányzat ezalatt az idő alatt a praxis betöltésére új gyermekorvossal 
feladat ellátási szerződést nem köthet. Ekként a feladat ellátása az Önkormányzathoz 
visszakerül, lehetőség van azonban arra, hogy az Önkormányzat megbízási jogviszony 
keretében tartós helyettes megbízásával lássa el a feladatot. 
 
Ahhoz, hogy a feladat ellátását továbbra is a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
finanszírozza, szükséges, hogy az Önkormányzat a feladat ellátásának visszavételéről, annak 
tartós helyettesítéssel történő ellátásáról döntsön.  
 
A Kistarcsán működő másik gyermekorvos vállalja a praxisban történő tartós helyettesítést, 
ehhez az előterjesztéshez mellékelt megbízási szerződés (2. számú melléklet) megkötése 
szükséges.  
 
A NEAK általi finanszírozás érdekében Kistarcsa Város Önkormányzatának működési 
engedélyt kell kapnia a Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályától is, 
melynek szintén feltétele az alábbi határozati javaslat elfogadása. 
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A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Határozati javaslat 

 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BABY-MED Bt-vel 2013. 
január 1. napjától hatályos – 2015. október 6-án egységes szerkezetbe foglaltan, majd ezt 
követően 2021. április 26. napján módosított – gyermekorvosi szolgálat működtetésére 
vonatkozó feladat ellátási szerződés 2022. március 31. napi hatállyal történő 
megszűnésére, továbbá arra a tényre figyelemmel, hogy a Bt. praxisjoga a mai napig 
nem került értékesítésre és annak értékesítésére jogszabály alapján további 6 hónap áll 
a Bt. rendelkezésére, megállapítja, hogy 2022. április 1. napjától a BABY-MED Bt. 
ellátási körzetében, a 2. számú gyermekorvosi körzetben a feladat ellátására az 
Önkormányzat köteles. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BABY-MED 
Bt. által ellátott 2. számú gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi szolgálat 
működtetését tartós helyettesítéssel látja el. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt, Dr. Horváth Eszter Mária egyéni vállalkozóval megkötendő Megbízási 
Szerződésben foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés 
Kistarcsa Város Önkormányzata képviseletében történő aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester  
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2022. március 11. 
                                                                                                        Juhász István  

                                                                               polgármester 
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