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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr.Laub Péter háziorvos tájékoztatott arról, hogy a Budapest XXI. Kossuth L. u. 95. sz. alatti 
háziorvosi rendelőben folytatott háziorvosi tevékenységét meg kívánja szüntetni, háziorvosi 
praxisát el kívánja idegeníteni és az önkormányzattal területi ellátási kötelezettség átvállalásával 
kötött megbízási szerződést fel kívánja mondani tekintettel arra, hogy tartósan külföldön vállalt 
munkát.  
 
A 2000. évi II. törvény, valamint a 18/2000. (II.25.) Kormányrendelet értelmében az 
önkormányzat hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a háziorvos a praxis működtetési jogát 
elidegenítse, illetve a praxisjogot átvenni szándékozó orvos a működtetési jog folytatására 
jogosulttá váljon. 
 
Dr.Laub Péter háziorvos 2010. január 1-i hatállyal háziorvosi tevékenységét meg kívánja 
szüntetni. A praxis működtetési jogát dr.Lampert Katalin háziorvos részére kívánja átadni. 
 
Javaslom, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy dr.Laub Péter 
háziorvos praxisra vonatkozó működtetési jogát 2010. január 1-i hatállyal dr.Lampert Katalin 
háziorvos átvehesse. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat nyilvánítsa ki szándékát arra 
vonatkozóan, hogy a működtetési jogot megszerző dr.Lampert Katalin háziorvossal a praxis 
működtetésére vonatkozó megállapodást 2010. január 1-től meg kívánja kötni. 
 
Budapest, 2009. november 2. 
 
          Horváth Gyula 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 
dr.Laub Péter háziorvos által gyakorolt működtetési jogot 2010. január 1-től dr.Lampert 
Katalin háziorvos folytassa. Egyúttal kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy a 
praxis működtetésére vonatkozóan dr.Lampert Katalin háziorvossal megállapodást kíván 
kötni. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére a lakossági ellátásnak 
és az önkormányzati érdekeknek figyelembe vételével, különös tekintettel az alábbi 
szempontokra: 

- a 0035-ös sorszámú háziorvosi praxis működtetési jogának határozatlan időre 
történő átadása területi kötelezettséggel, 

- a háziorvos önállóan köt a feladatra szerződést a finanszírozóval, 
- a helyettesítésről önmaga gondoskodik, 
- a rendelőt kizárólag háziorvosi tevékenységre használhatja, 
- az eszközöket használatba kapja, pótlásuk, karbantartásuk a háziorvos feladata 
- felelősségbiztosítást köteles kötni, 
- az Önkormányzat biztosítja a háziorvos számára a Budapest XXI. kerület Kossuth 

L. u. 95. szám alatti (hrsz: 208529/8) rendelőhelyiség térítésmentes használatát. 
 

Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:   2010. január 1. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  Végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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