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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés
9. pontjában előírt egészségügyi alapellátási kötelezettségének Önkormányzatunk az önálló
orvosi tevékenység végzésére jogosult házi gyermekorvosokkal, háziorvosokkal, valamint
fogorvosokkal (a továbbiakban együtt: orvosok) kötött feladat-ellátási szerződés útján tesz
eleget. A feladat-ellátási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat térítésmentesen
biztosítja a személyes ellátásra kötelezett orvos részére a rendelőhelyiséget.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az Önkormányzati vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének
18.§ (1)-(3) bekezdése kimondja:
„18.§ (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát és használati jogát magánszemély vagy
átlátható szervezet szerezheti meg.
(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak törvényben, és e rendeletben
meghatározottak szerint lehet.
(3) Önkormányzati vagyon ingyenes használati joga csak közfeladat ellátása céljából, a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben adható át.”
A térítésmentesen biztosítható rendelőhelyiségek természetben:





(Cím)
(Cím)
(Cím)
(Cím)

szám alatt találhatóak.
Miután az orvosok tevékenységüket – vállalkozás formában – a fenti telephelyek
valamelyikén látják el és kívánják a továbbiakban is ellátni, így a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7.§ (4) bekezdése
értelmében bejelenteni és igazolni kötelesek.
Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy feladat-ellátás helyéül
biztosított rendelőhelyisége telephelyként történő térítésmentes használatához a bíróságok és
más hatóságok előtti bejelentéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt fogorvos területi ellátási kötelezettséggel végzett
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tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti használatához való hozzájárulásról (Dr.
Név)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.)
önkormányzati rendeletének 18.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt,
hogy
I. 2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az (Cím) megjelölésű
betegrendelőjét annak előírás szerinti berendezésével és felszerelésével együtt,
valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket
(Cégnév) (Cégadatok képviseli: Név) felnőtt fogorvosi tevékenység
rendeltetésszerű folytatásához használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy
bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő
feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettséggel végzett
tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti használatához való hozzájárulásról (Dr.
Név)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.)
önkormányzati rendeletének 18.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt,
hogy
I. 2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen a (Cím) alatti
betegrendelőjét annak leltár szerinti berendezésével és felszerelésével együtt,
valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket
(Cégnév) (Cégadatok képviseli: Név) felnőtt háziorvosi tevékenység
rendeltetésszerű folytatásához használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy
bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő
feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettséggel végzett
tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti használatához való hozzájárulásról (Dr.
Név)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.)
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önkormányzati rendeletének 18.§(3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt,
hogy
I. 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az (Cím)
önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti berendezésével és
felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra
szolgáló közös helyiségeket (Cégnév) (Cégadatok képviseli: Név) felnőtt
háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához használatba adja és
hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse
fel.
II. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő
feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettséggel végzett
tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti használatához való hozzájárulásról (Dr.
Név)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzatának az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.)
önkormányzati rendeletének 18.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt,
hogy
I. 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az (Cím)
önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti berendezésével és
felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra
szolgáló közös helyiségeket (Cégnév) (Cégadatok képviseli: Név) felnőtt
háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához használatba adja és
hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse
fel.
II. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő
feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2015. június 17.
dr. Czudarné dr. Ördögh Mónika
jogász
az előterjesztés készítője

Szegény Ákos
osztályvezető
előterjesztő
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