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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 10. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott
kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontja
alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok közé tartozik az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások.

Az ellátást az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban Ootv.)
alapján a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok biztosítják, amely a Budapest
I. kerület területén 15 felnőtt háziorvosi. 5 gyermekháziorvosi. 5 felnőtt fogorvosi és 2 gyermek
és ifjúsági fogorvosi praxist jelent. A fogászati egészségügyi alapellátást területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező fogorvosok biztosítják, amely a Budapest I. kerület területén
4 felnőtt fogorvosi és 2 gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetet, praxis jelent. A Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének háziorvosi és védőnői körzeteiről szóló
3/2019. (Ill.l.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. §-a és a 4. §-a értelmében
az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete
Budapest I. kerület közigazgatási területén a fogorvosi körzeteket a rendelet 3. számú
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Dr. Simon István, mint a Group Dental Spirit Kft. tulajdonosa és ügyvezetője a 1012 Budapest
Attila út 135-137. szám alatti gyermek és ifjúsági fogorvosi praxis üzemeltetője bejelentette,
hogy Dr. Szakszonné Dr. Rozinka Beáta fogorvos részére értékesíteni kívánja a fogorvosi
praxisjogát. Dr. Simon István és Dr. Szakszonné Dr. Rozinka Beáta között az orvosi praxisjog
átruházására praxisjog adásvételi szerződés jött létre.

Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 15-én megtartott ülésén jóváhagyta Dr.
Szakszonné Dr. Rozinka Beáta gyermekfogászati praxisjog megvásárlását Dr. Simon István
praxisjoggal rendelkező jogosulttól, továbbá kinyilvánította azon szándékát, hogy feladat
ellátási szerződést kíván kötni a praxisjog megszerzése esetén Dr. Szakszonné Dr. Rozinka
Beáta

praxisjogot

megszerezni

kívánó

gyermekfogász

szakorvossal

legalább

5

éves

időtartamra. A képviselő-testület elfogadta a feladat-ellátási előszerződést és felhatalmazta
a polgármestert annak aláírására.

Az Öotv-ben foglaltak szerint a praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az Öotv.
1. § (2) bekezdés a) pont szerinti orvos -háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos- (a
továbbiakban: háziorvos) részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító
engedélyben

foglalt jog,

amely

alapján

önálló

orvosi

tevékenység

területi

ellátási

kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. Az Öotv. 2. § (l)-(3) bekezdései
értelmében a háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban
meghatározott eseteit

kivéve

meghatározott háziorvosi
válásától.

A

praxisjog

-

csak személyesen

körzetben, a

alapján

folytathat az önkormányzat által

praxisjogot engedélyező határozat véglegessé

végezhető

önálló

orvosi

tevékenység

-

törvényben

meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
háziorvosi körzetben folytatható. A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog,
amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet) 3. § (1) bekezdésében előírtak alapján
önálló orvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet. A Kormány rendelet
3. § (2) bekezdése alapján a praxisengedély kiadása az Országos Kórházi Főigazgatóság (a
továbbiakban: engedélyező szerv) hatáskörébe tartozik. Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét
igazoló hatósági bizonyítványt az engedélyező szerv adja ki. A praxisengedélyt az engedélyező
szerv annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerint jogosult, és megfelel a Korm. rendelet 4. § (2)-(3) bekezdés
szerinti feltételeknek.

Az engedélyező szerv az OKFŐ/50201-4/2021, számú határozatában Dr. Szakszonné Dr.
Rozinka Beáta fogorvos részére 2021. november 30. napjától praxisengedélyt adott, mely
során megállapításra került, hogy nincsen olyan körülmény, amely a praxisjog engedélyezését
kizárná, vagy okot adna annak visszavonására. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a 2. számú gyermek és ifjúsági fogorvosi
körzet tekintetében feladat-ellátási szerződést kell kötnie a

Dental

Kid

Egészségügyi

Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 4600 Kisvárda, Tompos út 40., Cg: 15-06-0864900, adószám:
20237701-1-15. képviseletében Dr. Szakszonné Dr. Rozinka Beáta), amely feladat-ellátási
szerződés a határozati javaslat mellékletét képezi. A feladat-ellátási szerződés tartalmazza az
Öotv. 2/B. § - ban meghatározott szempontokat.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat,
valamint

annak

mellékletét

képező

feladat-ellátási

szerződés

megtárgyalására

és

elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a "Dental Kid" Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Társasággal a 2. számú gyermek
és ifjúsági fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és
védőnői körzeteiről szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 3. számú
melléklete alapján meghatározott 2. számú gyermek és ifjúsági fogorvosi körzet
fogorvosi feladatainak ellátására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést köt a "Dental Kid” Egészségügyi

Szolgáltató és Kereskedelmi Társasággal (székhely: 4600 Kisvárda, Tompos út 40.,
Cg: 15-06-086490, adószám: 20237701-1-15, képviseletében: Dr. Szakszonné Dr.
Rozinka Beáta gyermekfogász szakorvos) legalább 5 éves időtartamra.
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen
határozat 1. számú mellékletét képező feladat-ellátási szerződést és annak mellékleteit.
3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés,
valamint annak mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 2021. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Népjóléti Csoport/Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
Budapest, 2021. szeptember

1.

melléklet

Nyilvántartási szám: BDV/11343-...../2021.

Feladat - ellátási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám:
15735643-2-41,

képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban:

Megbízó)

másrészről

"Dental Kid" Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 4600
Kisvárda, Tompos út 40., cégjegyzékszám: Cg. 15-06-086490, adószám: 20237701-1-15,
képviseletében:

Dr,

Szakszonné

Dr.

Rozinka

Beáta

gyermek és

ifjúsági fogorvos, a

továbbiakban: Megbízott) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
A szerződés tárgya

1./ A Megbízott egy olyan gazdasági társaság, amely rendelkezik, illetve legkésőbb a jelen
szerződés hatályba lépéséig rendelkezni fog az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához
szükséges valamennyi feltétellel, és amely Dr. Szakszonné dr. Rozinka Beáta személyes
közreműködésével nyújtja a szolgáltatást. Dr. Szakszonné dr. Rozinka Beáta alanyi jogon
rendelkezik praxisjoggal a jelen szerződés tárgyát képező körzetre a 2000. évi II. törvény
alapján.
A jelen szerződés 1 -6. sz. mellékletét képezi
- Dr. Szakszonné dr. Rozinka Beáta orvosi nyilvántartásba vételének igazolása (1. számú
melléklet),
- Dr. Szakszonné dr. Rozinka Beáta részére az egészségügyi szakigazgatási szerv jáltal kiadott
végleges határozata a működtetési jog engedélyezéséről (2. számú melléklet),
- a Megbízott 30 napnál nem régebbi cégkivonata és aláírási címpéldánya (3. számú melléklet),
- az adóhatóság 30 napnál nem régebbi arra vonatkozó igazolása, hogy a Megbízottnak
fennálló köztartozása nincs (4. számú melléklet).

- a Megbízott tevékenységének folytatásához szükséges hatósági engedély, amely a szerződés
hatályba lépését követő 30 napon belül benyújtandó (5. számú melléklet)
- a szakdolgozók képesítési előírásoknak való megfelelését igazoló okiratok másolata (6. számú
melléklet).

Amennyiben a mellékletek adattartalmában változás következik be, a Megbízott köteles a
változással érintett mellékletet a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a
Megbízónak írásban bejelenteni és a változással érintett mellékletet csatolni.

2./ A Megbízó és a Megbízott (a továbbiakban együtt: Felek) rögzítik, hogy a Megbízott 2021.
december 01. napjától a Megbízó alapellátási kötelezettségébe tartozó szolgáltatások közül a
jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat a 3/2019. (Ill.l.)
önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti 2. számú gyermek és ifjúsági fogorvosi
körzet lakosai részére folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai
szabályokban előírt színvonalon - területi ellátási kötelezettséggel - nyújtja. A körzet határait
a Megbízó a 3/2019. (Ill.l.) számú önkormányzati rendelet melléklete szerint határozza meg,
amely a jelen szerződés 8. számú mellékletét képezi.

Általános rendelkezések

1. / Az I. fejezet 2. pontjában foglalt feladatok ellátásához a Megbízó 2021. november 30. napjától
díjmentesen átadja használatra a Megbízottnak - a leltár szerint eszközökkel - a 1012 Budapest,
Attila út 135-137. szám alatti rendelő (a továbbiakban: Rendelő) egy meghatározott részének
nem kizárólagos használatát. A Megbízott használatába kerülő rész a jelen szerződés 9. számú
mellékletét képező alaprajzon van feltüntetve.

2. / Az átadott-átvett eszközökről a Felek leltárt készítenek, A Megbízott ezen leltár szerint kell,
hogy elszámoljon az átvett eszközökkel a szerződés megszűnésekor. A Megbízott köteles az
átvett eszközöket a tőle elvárható gondossággal, rendeltetésszerűen

használni, azok

rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról gondoskodni. Ennek a kötelezettségnek a
megszegéséből eredő károkért a Megbízott kártérítési felelősséggel tartozik. A Megbízó az
átadott eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát a szerződés
fennállása alatt - megbízottja útján - bármikor jogosult ellenőrizni.

3. / A Megbízó a díjmentes használatra átadott ingatlan vonatkozásában gondoskodik a
tulajdonost terhelő állagmegóvási és felújítási

munkákról. Az eszközök használatával

kapcsolatos költségek viseléséről, illetve a feleket terhelő karbantartási munkákról szóló
megállapodást a szerződés 10. számú melléklete tartalmazza.

4. / A Megbízó gondoskodik a használatba adott ingatlan, épület felelősségbiztosításáról, az
eszközök vagyonbiztosításáról.

5. / A Megbízott nem jogosult az átvett Rendelő és eszközök használatát - helyettesítés kivételével
- más személy részére átengedni.

6. / A Megbízó a Megbízott kérelmére engedélyezheti, hogy a használatra átvett ingatlan
területén a rendelkezésre bocsátott eszközökkel az alapellátás mellett más, de az egészségügyi
ellátáshoz kapcsolódó tevékenységet is folytasson. E tevékenységre nem terjed ki a jelen fejezet
1. pontja szerinti díjmentesség, ezen tevékenység után a Megbízott külön szerződésben
megállapított díjat fizet a Megbízónak.

7. / A Megbízott által vállalt egészségügyi ellátás pénzügyi forrásait biztosítandó, a Megbízó
hozzájárul, hogy a Megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) vagy
jogutódjával közvetlenül finanszírozási szerződést kössön.

A Megbízó jogai és kötelezettségei

1. / A Megbízó jogosult a Megbízottnál ellenőrizni a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesítését. Ezen belül a Megbízó jogosult betekinteni a Megbízott valamennyi olyan
nyilvántartásába, amelyből megállapítható, hogy milyen mértékben teljesíti a Megbízott a
szerződéses kötelezettségeit. A Megbízó nem jogosult az ellenőrzése során az egyes betegekre
vonatkozó dokumentációba betekinteni, nem jogosult az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott
egészségügyi adatok megismerésére.

2. / Amennyiben a Megbízó az ellenőrzés során hiányosságokat tár fel, felhívja a Megbízottat megfelelő határidő kitűzésével - azok megszüntetésére.

3. / A Megbízó jogosult, illetve köteles eljárni azokban az esetekben, amikor a Megbízotthoz tartozó
betegek közvetlenül nála tesznek panaszt a Megbízott működésére.

4. / A Megbízó köteles a Megbízott helyettesítéséről, vagy a működtetés folytatásáról gondoskodni
- Megbízott költségén - a szerződés tárgyát képező körzetben, amennyiben a Megbízott
bármilyen okból nem tudja ellátni a betegeket és helyettesítéséről sem tud gondoskodni.

5. / A Megbízó tulajdonát képező eszközök biztosításáról a Budapest I. kerületi területi alapellátást
működtető valamennyi orvosi szolgáltatóval közösen, egyetlen biztosító útján gondoskodik. A
biztosítási szerződést a Megbízó köti meg, a befolyt biztosítási összeget a Megbízó köteles az
elveszett vagy használhatatlanná vált eszköz pótlására fordítani.

6. / Az ingyenesen használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatával felmerülő,
azzal együtt járó értékcsökkenésért a Megbízott egészségügyi szolgáltató nem felel.

7. / A körzetmódosítás miatt bekövetkező, a Megbízottat ért kár esetén a Megbízó kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, melynek összege a körzet megszűnése esetén a Megbízott által a
finanszírozása keretében kapott egy éves összege, illetve amennyiben a körzetmódosítás miatt
a Megbízott finanszírozása csökken, úgy az egy év alatti finanszírozás csökkenése szerinti
összeg.

IV.
A Megbízott jogai és kötelezettségei

1. / A Megbízott maradéktalanul és az orvos szakmai szabályoknak megfelelően köteles ellátni a
jelen szerződésben meghatározott körzetében területi ellátási kötelezettséggel az alapellátási
feladatokat,

és

egyben

eleget tenni

a

NEAK-kal

kötött finanszírozási szerződésben

foglaltaknak. A Megbízott működése során köteles figyelembe venni a Megbízó által
összeállított szakmai program estlegesen az ő működési területére vonatkozó rendelkezéseit.

2. / A Megbízott kötelezi magát, hogy saját költségére gondoskodik olyan helyettesről
akadályoztatása vagy szabadsága idejére, aki megfelel a szakmai követelményeknek. A
Megbízott kijelenti, hogy a helyettesítésével Dr. Tímár Gabriella, Dr. Bátai Dóra és Dr. Voksán
Luca orvosokat bízta meg, A Megbízó a helyettesítő személyeket elfogadja. A Megbízott az itt
megjelölt személyek helyett csak a Megbízó egyetértésével jogosult más helyettest állítani. A
helyetteseknek ugyanazon jogszabályokban előírt szakmai alkalmassági feltételeknek kell
megfelelnie, mint magának a Megbízottnak.
A háziorvos mentesül a személyes ellátási kötelezettség alól:
-

keresőképtelen betegsége idejére

-

évente maximum 30 munkanap pihenőidő alatt,

-

szakmai továbbképzésen való részvétel időtartamára.

3. / A Megbízott kötelezi magát, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5) bekezdésében meghatározott munkaidő korlátokat a
nála dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók tevékenysége során betartja, illetve azok
betartását ellenőrzi.

4. / Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakdolgozóra vonatkozó adatokat (név, rendelkezésre
állási idő) jelen szerződés 6. számú melléklete tartalmazza. Az egészségügyi szakdolgozó
személyében bekövetkező változást a Megbízott köteles 30 napon belül bejelenteni a
Megbízónak.

5. / A Megbízott kijelenti, hogy működésére, az általa a betegeknek okozott esetleges károk
tekintetében rendelkezik felelősségbiztosítással.

6. / A Megbízott tudomásul veszi, hogy minden, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kérdésben
a Megbízó képviseletével megbízott Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata (1122 Budapest, Maros utca 16.) irányítása szerint köteles eljárni.

7. / A rendelés helyét és idejét a jelen szerződés 11. számú melléklete tartalmazza. A
praxisközösségekről szóló 53/2021. (11.29.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján
vállalja, hogy hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosít, benne legalább 4 óra prevenciós
rendeléssel, amelyet részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza. A rendelési idő tartós
módosítására (azaz a 20 munkanapon túli módosítására) csak a jelen szerződés módosításával
kerülhet sor oly módon, hogy a rendelési idő módosulásáról a betegek legalább a módosult
rendelési idő bevezetése előtt 10 munkanappal korábban a rendelési helyen kitűzött
tájékoztatás útján értesüljenek. Megbízott a módosítás aláírását követő 30 napon belül köteles
beszerezni az engedélyező hatóság - rendelési időben bekövetkező változást jóváhagyó működési engedélyét. A rendelési, valamint a rendelkezésre állási idő tekintetében a Megbízott
köteles betartani a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében valamint a 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakat.

8. / A Megbízó az ügyeleti szolgálat ellátására vállalkozási szerződéssel rendelkezik, így az ügyeleti
szolgálat jelenleg nem része a jelen szerződésnek.

9. / A Megbízott a biztosítás körébe tartozó ingatlan és ingóságokat érintő kár esetén köteles a IV.
fejezet 6./ pontja szerinti Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálatánál azonnal bejelentést tenni, ezt követően kerül sor a biztosítási esemény
kivizsgálására és a szükséges intézkedések megtételére.

10. / A Megbízott kötelezi magát arra, hogy amennyiben praxisa - bármely okból - ellátatlan
marad, úgy a NEAK által erre az időszakra átutalt finanszírozási összegnek megfelelő
összeget a Megbízó számlájára átutalja.

11. / Figyelemmel az egész rendelő egységes működtetésének szempontjaira, a Megbízott kötelezi
magát, hogy a rendelő működtetéséhez szükséges egyes szolgáltatásokat a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatától veszi igénybe, a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálattal megkötött külön szerződés szerinti
feltételekkel.
V.
A szerződés hatálya, megszűnése

A) A szerződés hatálya:

1. / A Felek a jelen szerződést 2021. december 01-tól kezdődően 2026. november 30-ig 5 (öt) éves
határozott időre kötik meg azzal, hogy ha az öt éves határozott idő lejártával a Felek másként
nem rendelkeznek, a jelen szerződés minden további intézkedés nélkül határozatlan idejűre
változik.

2. / A Felek a szerződést hatálya alatt kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják a
szerződést. A NEAK finanszírozási elvek és egyéb, a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabályi
változások esetén a szerződést - a jogszabályi változásokkal összhangban - módosítani kell.

B) A szerződés megszüntetése rendes felmondással:

1./ Bármelyik Fél jogosult a szerződést rendes felmondással megszüntetni hat hónapos
felmondási idővel. A felmondási idő alatt a Felek kötelesek maradéktalanul eleget tenni
szerződéses kötelezettségeiknek.

C) A szerződés rendkívüli felmondása Megbízó részéről:

1./ A Megbízó a feladat - ellátási szerződést azonnal hatállyal felmondja, ha
a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére
vonatkozó előírásokat,

b) a Megbízott az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.
2./ Felmondási indok lehet különösen:

a) ha a Megbízottat, vagy a Megbízott betegellátásban közreműködő orvos tagját, orvos
dolgozóját,

orvos

megbízottját,

orvos

képviselőjét

a

jelen

szerződés

szerinti

tevékenységével összefüggésében vagy abból eredően büntetőeljárásban jogerős bírósági
ítélet elmarasztalja,

b) ha a Megbízott tevékenységének finanszírozását a területileg illetékes egészségbiztosítási
szerv megszünteti,

c)

ha a Megbízott, vagy a Megbízott jelen szerződés szerinti betegellátásban közreműködő
orvos tagja, dolgozója szakmailag alkalmatlanná válik,

d) ha a Megbízott olyan súlyos, erkölcsileg vagy etikailag kifogásolható magatartását tanúsít,
amely magatartása miatt az annak elbírálására jogosult etikai bizottság a Megbízottat
elmarasztalja,

e)

ha az illetékes törvényszék jogerősen elrendeli a Megbízott csőd- vagy felszámolási
eljárását, vagy a Megbízott jogutód nélkül megszűnik,

f)

ha a Megbízott működése bármely okból lehetetlenné válik,

g)

ha a Megbízott feladat ellátására írásos panasz érkezik, mely alapján megállapítható, hogy
olyan súlyosan kirívó magatartást tanúsít, ami az ellátási érdekkel összeegyeztethetetlen,
illetve a feladat ellátását veszélyezteti, az orvosi tevékenységbe vetett közbizalom és
tekintély csorbítására alkalmas.

D) A szerződés rendkívüli felmondása a Megbízott részéről

1./ A Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést a Megbízó súlyos
szerződésszegése esetén, így különösen, ha lehetetlenné teszi a Rendelő és az eszközök
használatát, olyan mértékben elmulasztja a szolgáltatás színhelyéül szolgáló ingatlan
karbantartását, hogy ezzel a betegellátást veszélyezteti.

E) Eljárás a jelen szerződés megszűnésekor

1. / A Megbízott a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles a jelen
szerződés szerinti tevékenységét a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a felmondási
idő utolsó napjáig végezni, kivéve ha attól a Megbízó írásban eltekint. Amennyiben a Megbízott
ezen kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy az ebből eredő valamennyi kárt
köteles a Megbízónak megtéríteni.

2. / A szerződésnek bármely esetben történő megszűnésekor a Megbízott köteles a rendelkezésre
bocsátott Rendelőt az általa megjelölt időpontban - birtokbaadási jegyzőkönyv aláírása mellett
visszaadni.

3. / A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendelőnek a Megbízó részére történő
visszaadása időpontjáig elvégzi mindazon javítási, valamint egyéb munkálatokat, amelyek a
további rendeltetésszerű működéshez szükségesek, azzal, hogy a Rendelő állapotának meg kell
felelnie az aktuális leltár szerinti állapotnak. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az utolsó leltár szerinti állapot eléréséhez szükséges munkálatokat a
Megbízó végzi el a Megbízott költségére.

4. / Amennyiben olyan új jogszabályi rendelkezés lép hatályba, amely nem teszi lehetővé a
betegek területi ellátásának a jelen szerződésben szabályozott módját, és a jogszabállyal
ellentétes állapot a szerződés módosításával nem oldható fel, a szerződés megszűnik.

5./ A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni. A
szerződés megszüntetéséről szóló megállapodásban rendelkezni kell a kölcsönös elszámolások
módjáról, időpontjáról, a Megbízottnál lévő eszközök átadásáról, átvételéről, a Felek esetleges
- a szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozó - kötelezettségeiről. A felmondási idő
alatt a Megbízott köteles a szerződésben vállalt kötelezettségeinek folyamatosan eleget tenni.

VI.
A praxisjog értékesítése:

1./ A Megbízottnál működő Dr. Szakszonné Dr. Rozinka Beáta (a továbbiakban: Jogosult)
praxisjoggal rendelkezik a jelen szerződés tárgyát képező 2. számú gyermek és ifjúsági
fogorvosi körzetre a 2000. évi II. törvény, illetve a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint.

2. / A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Jogosult praxisjogát értékesíteni kívánja, erről
köteles a Megbízót értesíteni. A Jogosult erre akkor is köteles, ha az értékesítést a jelen
szerződés megszűnése teszi szükségessé.

3. / A praxisjogot a Jogosult hirdeti meg és tárgyal a jelentkezőkkel az eladásról. A Jogosult a
tárgyalások lezárása után köteles valamennyi olyan személy anyagát a Megbízóhoz benyújtani,
akikkel sikerült megállapodnia a praxisjog átruházásáról. Az átruházás feltételeiről a Jogosult
nem köteles a bizottságot tájékoztatni.

4. / A lehetséges vevők közül Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
hagyja jóvá azt, akivel a Megbízó szerződést fog kötni. A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén a Jogosult tanácskozási joggal részt vehet.
Amennyiben a Képviselő-testület egyik jelöltet sem találja alkalmasnak, a Jogosult praxisjogát
ismételten meg kell hirdetni.

5. / Jogosult halála esetén a 2000. évi II. törvény 2. § (4) bekezdése szerint jogosult személy
értékesítheti a praxisjogot a fenti, 2./ - 4./ pontokban leírt módon.

6. / Amennyiben a Megbízó nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal, társasággal az
adott körzetben a 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerint feladat-ellátási szerződést kötni, erről
a praxisjogot megszerezni kívánó társaságnak, orvos személyének a Megbízott általi írásbeli
bejelentésétől számított 30 napon belül nyilatkoznia kell, amely határidő indokolt esetben 30
nappal meghosszabbítható.

VII.
Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen feladat-ellátási szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezéseinek egy
része - jogszabályi módosulás miatt - hatályát veszti, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve
érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát, vagy érvényét. Ebben az esetben
a Felek kötelesek a mindenkori hatálytalanná vált, vagy érvénytelen rendelkezést olyan hatályos
vagy végrehajtható érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a
hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és
gazdasági célkitűzéseinek.

A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés szempontjából lényeges nyilatkozataikat a
másikhoz intézett papíralapú, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus formában tehetik meg
joghatályosan.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV.
törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet előírásai az
irányadóak.
Jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2021.

hó

. nap

Váradiné Naszályi Márta

Budapest, 2021.

hó

Dr. Szakszonné Dr. Rozinka Beáta

polgármester

gyermekfogász szakorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
megbízó

"Dental Kid" Egészségügyi Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság
megbízott

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2021.

. nap

hó

. nap

10. számú melléklet

Megállapodás

amely létrejött egyrészről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám:
15735643-2-41,

képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban:

Megbízó)

másrészről

"Dental Kid" Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 4600
Kisvárda, Tompos út 40., cégjegyzékszám: Cg. 15-06-086490, adószám: 20237701-1-15,
képviseletében: Dr, Szakszonné Dr.

Rozinka Beáta

gyermek és ifjúsági fogorvos, a

továbbiakban: Megbízott) között területi ellátási kötelezettséggel gyermek és ifjúsági fogorvosi
feladatok ellátására az alulírott napon és helyen és az alábbi feltételekkel:

I.
Előzmények

A Megbízó és a Megbízott (a továbbiakban együtt: Felek) között szerződés jött létre 2021.
december 1-i hatállyal területi ellátási kötelezettséggel járó gyermek és ifjúsági fogorvosi
feladatok ellátására (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés II. fejezetének 1./ és 3./
pontjában

felek megállapodtak,

hogy a

Megbízott szerződésben

vállalt feladatainak

ellátásához a Megbízó biztosítja a szükséges ingatlan, és részben a szükséges eszközök
használatát, az eszközök átadásáról, a használat feltételeiről pedig felek külön megállapodást
kötnek.

Felek a Szerződésben foglaltaknak megfelelően megállapodnak az alábbiakban:

Az eszközök átadása - átvétele

1. A területi ellátási kötelezettség teljesítésére a Megbízó térítésmentes használatra átadja a
Megbízott részére a Szerződés 9. számú mellékletét képező alaprajzon feltüntetett

Budapest, I. kerület, 1012 Budapest, Attila út 135-137. szám alatti rendelőt. A Megbízott a
rendelőt a

Megbízóval szintén szerződéses jogviszonyban álló többi szolgáltatóval,

megbízottal együtt közösen jogosult használni. A Megbízott nem jogosult a használatába
átadott rendelőn semmilyen átalakítást végezni a Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül. A
Felek a rendelő átadás-átvételekor rögzítik a közműfogyasztás későbbi elszámolásához
szükséges valamennyi adatot, illetve a Megbízott részére használatra átadott rendelővel
kapcsolatos megállapításaikat is, különös tekintettel az átvételkor esetlegesen meglévő
hibákra. A rendelő, valamint a Szerződés szerinti eszközök, műszerek, berendezési tárgyak
stb. átadás-átvétele a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
közreműködésével történik.

2. A Megbízó átadja a Megbízottnak térítésmentes használatra a Szerződés II. fejezet 1./
pontjában meghatározott leltár szerinti műszereket, eszközöket, berendezési, egyéb
felszerelési tárgyakat, számítástechnikai eszközöket, telefonokat, amely leltár a jelen
megállapodás 1. számú mellékletét képezi. A leltár tartalmazza az átadott műszerek,
eszközök megnevezését, számát, minőségét és azoknak a számviteli szabályok szerint
megállapított értékét.

3. A Megbízó az eszközökkel együtt átadja a Megbízottnak leltár szerint a működés
megkezdéséhez, folytatásához a rendelőben található készleteket. Az így átadott dolgokat
tartalmazó leltári a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezi.
4. A Megbízott köteles az átvett rendelőt és eszközöket rendeltetésszerűen használni, azokkal
gondosan bánni. A Megbízott köteles az eszközök karbantartásáról, pótlásáról a III. fejezet
szabályai szerint gondoskodni, illetve a Megbízót képviselő Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatát (1122 Budapest, Maros u. 16/B.) értesíteni,
amennyiben esedékessé, szükségessé válik a Megbízót terhelő javítás, karbantartás vagy
pótlás

elvégzése,

elvégeztetése.

A

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Egészségügyi Szolgálata a Szerződés II. fejezetének 2./ pontja szerint bármikor jogosult - a
Megbízott előzetes értesítése

mellett

-

ellenőrizni az átadott eszközök meglétét,

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát.
5. A Megbízott a 4. pontban foglalt kötelezettségek elmulasztásával okozott károkért kártérítési
felelősséggel tartozik.

A rendelő működtetése, fenntartása

Jelen szerződés alkalmazásában:

Karbantartás: a rendelő állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása
érdekében szükséges és felújításának nem minősülő javítási munkák elvégzése, illetőleg egyes
közösségi berendezések cseréje.

Felújítás: az ingatlan egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként
szükségessé váló olyan általános javítási építési - szerelési munkák végzése, amelyek az eredeti
műszaki állapotot - megközelítőleg vagy teljesen - visszaállítják, illetőleg az eredeti
használhatóságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő
kialakításával növelik.

1./ Felek a II. fejezet 1./ pontjában meghatározott rendelő fenntartásának, működtetésének,
karbantartásának költségeit illetően az alábbiak szerint állapodnak meg.

a) Megbízót terheli:

•

az épület karbantartásával kapcsolatos valamennyi, a tulajdonosra háruló feladat
elvégzése, elvégeztetése,

•

a rendelő központi berendezéseinek üzemkész állapotáról, karbantartásáról
történő gondoskodás, (így különösen: az elektromos, vízellátó, vízlefolyó rendszer
falon

belüli

részének,

továbbá

a

teljes

fűtésrendszer,

klímaberendezés

karbantartásáról, a riasztórendszer működtetéséről).
•

a teljes rendelővel kapcsolatos vagyonbiztosítási, felelősségbiztosítási szerződés
megkötése és a biztosítási díj fizetése,.

•

a rendelő működtetésével kapcsolatos ún. rezsiköltségek 40 %-nak viselése
(közüzemi szolgáltatások díja, fűtés, stb)

b) Megbízottat terheli:

•

a Megbízott a feladata ellátásához szükséges orvosi eszközöket, műszereket és a
berendezést (továbbiakban együttesen: eszközök) saját maga köteles biztosítani,
különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásaira. Az eszközök
működtetésével, javításával, karbantartásával, felújításával és pótlásával kapcsolatos
valamennyi költség is a Megbízottat terheli,

•

a rendelőben lévő saját eszközök vagyonbiztosítása, a Szerződés II. fejezetének 4./
pontja szerint,

•

a takarítás, a szemét és veszélyes hulladék elszállítás díja.

•

a rendelő működtetésével szokásos ún. rezsiköltségek 60 %-nak viselése (közüzemi
szolgáltatások díja, fűtés, stb.)

2. / Bármelyik fél köteles valamely eszközt, berendezést pótolni - az új eszköz nem lehet
rosszabb minőségű, kisebb teljesítményű, mint a korábbi.

3. / A Megbízottat terhelik a postai és a telefonhasználati költségek.

4. / A Megbízott a rendelőt kizárólag gyermek és ifjúsági fogorvosi tevékenység végzésére
jogosult használni. A rendelőben rezidens is folytathatja a jogszabályban meghatározott
tevékenységét.

5. / A Megbízott jogosult a rendelő falainak belső felületein adódó reklám lehetőségeket
hasznosítani azzal, hogy az elhelyezendő reklámok nem sérthetik a jó erkölcsöt és nem
állhatnak ellentétben az egészségügy általános érvényű elveivel, etikai szabályaival és
célkitűzéseivel.

6. / A Felek a rendelő használatával járó költségek viselésére vonatkozó, jelen megállapodás III.
fejezet 1-5. pontjában szabályozott rendelkezéseket az önkormányzat kezdeményezésére,
legkésőbb az önkormányzati éves költségvetési rendelet elfogadása előtt 30 nappal újra
tárgyalják.

IV.
A megállapodás hatálya, eljárás a Szerződés megszűnése esetén

1./ A jelen megállapodás a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, 2021. december 01.
napján lép hatályba, a benne foglaltak ettől a naptól fogva alkalmazandók.

2. A Megbízó a II. fejezetben, illetve a mellékletben meghatározott ingatlant, eszközöket a 2021.
december 01. napjától a Szerződés megszűnéséig adja a Megbízott használatába, illetve
ugyanezen időtartam alatt tesz eleget a III. fejezetben foglalt kötelezettségeinek.

3. / Megszűnik a jelen megállapodás, amennyiben a Felek közötti Szerződés bármely okból
megszűnik, bármelyik fél felmondása vagy a Megbízott megszűnése következtében.

4./ A jelen megállapodás megszűnésével a Felek elszámolnak egymással.

5. /

A

Megbízott

köteles

az

ingatlant

az

átadás-átvételi jegyzőkönyvben

foglaltak

alapulvételével, az átadás-átvételkon, megfelelő és rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban visszaszolgáltatni a Megbízó részére. A Megbízott nem felel a rendelő azon
hiányosságaiért,

amelyek

a

Megbízó

karbantartási,

pótlási

kötelezettségének

elmulasztásából adódnak.

6. / A Megbízott köteles az átvett eszközöket a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező leltár
szerint visszaszolgáltatni a Megbízó részére. Az időközben megsemmisült, kicserélt, más,
hasonló berendezéssel pótolt eszközök esetében az eredeti helyébe lépett eszközt köteles a
Megbízott átadni Megbízónak. Az így visszaszolgáltatott berendezéseknek rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban kell lenniük.

7. / A

Felek a

megállapodás megszűnése

után

is kötelesek eleget tenni

mindazon

kötelezettségüknek, amely a megállapodás hatálya alatt keletkezett.

V.
Záró rendelkezések

1. / A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv
és a Szerződés rendelkezései az irányadók.
2. / A jelen megállapodást a megállapodó Felek, illetve képviselőik elolvasás után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon négy példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2021.

hó

.nap

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
megbízó

Budapest, 2021.

hó

. nap

Dr. Szakszonné Dr. Rozinka Beáta
gyermekfogász szakorvos
"Dental Kid" Egészségügyi Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság
megbízott

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2021.

hó

. nap

Magyar Orvosi Kamara
Fogorvosok Terü/et} Ssreevez^te
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Dr, Rozinka Utáia
Öivosi Liílyegzőjtinek száma:

55010

Szüleiéit:
Anyja neve:
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■J&U0 Kj.srárda, Tompos utca 4U.
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Ihtatószám: OKFÖ/50201-4/2021.
Ügyintéző: dr, Hlavács Éva
Telefonszám: +36 (1} 354 5314
E-mail: oraxisenoedelv@okfo.QQV .hu

dr. Szakszonné dr. Rozinka Beáta fogorvos részére

Kisvárda
Tompos u. 40.
4600

Tárnv: praxisjog engedélyezése

Határozat
Dr, Szakszonné dr. Rozinka Beáta (egészségügyi tevékenység során használt név: dr.
Rozinka Beáta) fogorvos (született:
anyja neve:
lakcíme: 4600 Kisvárda, Tompos u, 40.; alapnyilvántartási száma: 55019: a
továbbiakban: Ügyfél) kérelmére az Országos Kórházi Főigazgatóság
2021, november 30. napjától praxisenoedélvt ad

elidegenítés jogcímen a 210096502 azonosító számú területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező Budapest Főváros I. kerület Budavári 2. számú gyermek fogorvosi körzetére,
fogorvosi tevékenység végzésére a 1012 Budapest, Attila út 135-137. szám alatti
rendelőben.
Az eljárás során 16.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként és
került megfizetésre.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - a törvényben
meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be.
Jelen határozat elleni jogorvoslati eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 113.-114,§-ában foglaltak szerinti közigazgatási perben van lehetőség.

Indokolás
Dr, Szakszonné dr Rozinka Beáta Ügyfél 2021. július 27-én beadót! kérelmében kérte a
praxisengedély fenti hatállyal történő megadását, mivel dr, Simon István orvossal, a
210096502 azonosító számú praxisjog jogosultjával a Budapest Főváros I. kerület Budavári
2. számú gyermek fogorvosi körzet praxisának átruházására szerződést kötött.
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Iktatószám: OKFŐ/5O2O1-4/2021.

A kérelem elbírálása érdekében közigazgatási hatósági eljárás indult.
Az eljárás során megállapításra került, hogy a praxisjog engedély kiadásához szükséges
megfelelő iratokat nem csatolta, így hiánypótlási eljárás indult, melynek az Ügyfél - a
megszabott határidőn belül - eleget tett.

A 2021. július 27-én benyújtott és a hiánypótlási felszólításra 2021. augusztus 17-én
becsatolt iratok alapján az Ügyfélnek praxisjogot engedélyezek,
A kérelem és a benyújtott mellékletek (fogorvosdoktori diploma; gyermekfogászat
szakvizsga; konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga bizonyítvány; a 2021. augusztus
17-én érkezett érvényes elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény; a Budapest Főváros J.
kerület Budavári Önkormányzatával kötött feladat-ellátási előszerződés; a praxisjog
adásvételéről szóló szerződés; valamint a szükséges egyéb nyilatkozatok és iratok) alapján
megállapításra került, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint Ügyfél jogosult a
szakterületébe tartozó tevékenységek (fogorvosi alapellátás) nyújtására, mivel esetében
nincs olyan körülmény, amely a praxisjog engedélyezését eleve kizárná, vagy okot adna
annak visszavonására.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A határozat az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi It. törvény 1. § (2) bekezdés c)
pontjában és a végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm rendelet 3, § (2)
bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 80-81. §-ban foglaltakon alapul.
Az igazgatási dij mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő dijakról szóló
1/2009. (1, 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet 1.2,1. pontja határozza meg, mely a feladat
ellátására kijelölt OKFÖ megjelölt számlájára került átutalásra.
Budapest, 2021. augusztus 18.

Alap-és Szakéi lésért Felelős
Főigazgató-helyettes

Kama:
1.
2.
3.
4.
5

dr. Szakszonné dr. Rozinka Bsáia, 4600 Kisvárad. Tompos u. 40,
Budapest Főváros ). kerület Budavári Önkormányzata IKEROKHK 131973180
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő OEPKER 126411356
Nemzeti Adó' és Vámhivatal NAVKER 620762721
Irattár
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRON/K US CÉGELJÁRÁSBAN
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat
A Cg.15-06-086490 cégjegyzékszámú "Dental Kid” Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság {4600 Kisvárda,
Tompos út 40.) cég 2019. szeptember 1. napján hatályos adatai a következők:

!. Cégformától független adatok
1.

Általános adatok
Cégjegyzékszám: 15-06-086490

2.
2/1.

Cégforma:

Betéti társaság

Bejegyezve:

1999/01/13

A cég elnevezése
“Dental Kid” Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Hatá/yos: 1999/01/13...

3.
3/1.

A cég rövidített elnevezése
"Dental Kid" Bt.
Hatályos: 1999/01/13 ...

5.

A cég székhelye

5/2.

4600 Kisvárda, Tompos út 40.
Hatályos: 2002/05/21 ...

7.
7/1.

A cég fióktelepe(i)
HLM642 Tornyospálca, Újfalusi u. 2.
Hatályos: 2005/09/01 ...

7/2.

HLM 036 Budapest, Lajos u 93-99 G. Iház. VI. em. 3.
A változás időpontja: 2009/04/23
Bejegyzés kelte: 2009/05/05
Hatályos: 2009/04/23

8.
8/1.

A

létesíts okirat kelte

1998. december 1.
Hatályos: 1999/01/13

8/2.

1999. január 7.
Hatályos: 1999/01/13,.

8/3.

1999. február 10.
Hatályos: 1999/03/19

8/4.

2002. május 21.
Hatályos: 2002/06/12

8/5.

2003. november 15.
Hatályos: 2003/12/13

8/6.

2005. szeptember 1.
Hará/yos: 2005/10/07..

8/7.

2006. február 22.
Hatályos: 2006/03/16...

8/8.

2008. június 13.
A változás időpontja: 2008/06/13
Bejegyzés kelte: 2008/06/20
Hatályos: 2008/06/13...

8/9.

2009 április 23.

A változás időpontja: 2009/04/23
Bejegyzés kelte: 2009/05/05
Hatályos: 2009/04/23...
8/10.

2012. december 21.
Bejegyzés kelte: 2013/01/15 Közzétéve: 2013/01/31
Hatályos: 2013/01/15...

8/11,

2015, március 11.
Bejegyzés kelte: 2015/04/22 Közzétéve: 2015/04/24
Hatályos: 2015/04/22...

902.

A cég tevékenysége

9/34.

8623 ‘08

Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Főtevékenység.

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10...
9/35.

4110'08

Épüíetépítési projekt szervezése

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10...
9/36.

4774‘08

Gyógyászati termék kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10..
9/37.

4775 '08

Illatszer-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10...
9/38.

6S70 '08

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
9/39.

6820’08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10.
9/40.

7320 ‘08

Piac-, közvélemény-kutatás

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10..
9/41.

6832 '08

Ingatlankezelés

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10...
9/42

8559 '08

M.n.s. egyéb oktatás

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
9/43.

8610’08

Fekvőbeteg-ellátás

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10...
9/44.

8621 '08

Általános járóbeteg-ellátás

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10...
9/45.

8622 ‘08

Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Bejegyzés kelte: 20T3/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
9/46.

8690 '08

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10...
11.

A cég jegyzett tőkéje

11/3.

Megnevezés

Összeg

Pénznem

Összesen

300 000

HUF

A változás időpontja: 2009/04/23
Bejegyzés kelte: 2009/05/05
Hatályos: 2009/04/23...
13.

A vezető tisztséflviselő(k), a képviseletre jogosuljak) adatai

13/7.

dr. Szakszóimé dr. Rozitika Beáta (an.: Móré Klára)
Születési ideje; 1972/09/15
4600 Kisvárda, Tompos utca 40.
Adóazonosító jel; S3B6084014
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége; ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2015/03/11
A változás időpontja: 2019/08/26
Bejegyzés kelte: 2019/08/26 Közzétéve: 2019/08/28
Hatályos: 2019/08/26...

20.

A cég statisztikai számjele

20/3.

20237701-8623-117-15.
Bejegyzés kelte: 2014/03/18 Közzétéve: 2014/04/03
Hatályos: 2014/03/18...

21.

A cég adószáma

21 /4.

Adószám: 20237701-1 -15.
Közösségi adószám: HU20237701.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 1998/12/16
A változás időpontja: 2008/07/23
Bejegyzés kelte: 2013/01/03 Közzétéve: 2013/01/17
Hatályos: 2008/07/23...

32.

A cég pénzforgalmi jelzőszáma

32/1.

11744034-20038045-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 1999/03/25.
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Fiók Kisvárda (4600 Kisvárda, Szent László u. 30.) kezeli.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Hatályos: 2002/01/30...

45.

A cég elektronikus elérhetősége

45/1.

A cég e-mail címe;

dentalkid@t-online.hu

A változás időpontja: 2008/06/13
Bejegyzés kelte: 2008/06/20
Hatályos: 2008/06/13 ...
45/2.

A cég kézbesítési címe:

dentalkid@t-online.hu

A változás időpontja: 2015/03/11
Bejegyzés kelte: 2015/04/22 Közzétéve: 2015/04/24
Hatályos: 2015/03/11 ...
49.
49/1

A cég cégjegyzékszáma!
'

Cégjegyzékszám: 15-06-086490
Vezetve a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Közzétéve: 2017/05/05
Hatályos: 2006/07/01 ...

59.

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége

59/1.

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége; 20237701 #cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/28

Bejegyzés kelte: 2018/07/04 Közzétéve: 2018/07/07
Hatályos: 2018/06/28...

II. Cégformától függő adatok
1.
1/5.

A beltag(ok) adatai
dr. Szakszómé dr. Roztnka Beáta (an.: Móré Klára)
Születési ideje: 1972/09/15
4600 Kisvárda, Tompos utca 40.
A tagsági jogviszony kezdete: 1998/12/01
A változás időpontja: 2019/08/26
Bejegyzés kelte: 2019/08/26 Közzétéve: 2019/08/28
Hatályos: 2019/08/26...

2.

A kültagok) adatai

2/5.

dr. Szakszón Péter (an.: Pálinkás Márta)
Születési Ideje: 1972/02/20
4600 Kisvárda, Tompos utca 40.
A tagsági Jogviszony kezdete: 1998/12/01
A változás időpontja: 2019/07/18
Bejegyzés kelte: 2019/07/18 Közzétéve: 2019/07/20
Hatályos: 2019/07/18...

Készült: 2019/09/01 16:07:04. A szolgáltatott adatok a kibocsátás Időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer
adataival.
Mlcrosec zrt.

ALA1RASI MINTA
Alulírott Dr. Szaks/annc I)r, Koztnka Beáta
4600
Kisvárda, Tompos u. 40. sz. alatti lakos, mint „Üental-Kid” Bt (4600 Kisvárda, Tompos u.
40.) ügyvezetője a társaságot akként jegyzem, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott
vagy előnyomtatotl cégnév alá önállóan írom teljes nevemet, az alábbiak szerint:

Dr, Szakszóimé Dr. Rozinka Beáta

Alulírott Dr. Lsíczay <4;Örgy kisvárdai ügyvéd tanúsítom, hogy a fenti aláírási mintát Dr.
Szakszóimé Dr. Rozinka Beáta
a.n.:
4600 Kisvárda,
Tompos u. 40. $7... alalii lakos. • aki szeméiyazonosságát^HBBH^ sz. személyazonosító
igazolvánnyal és
sz, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, míg képviseleti
jogát az általam mai napon ellenjegyzett társasági szerződéssé! igazolta - elöltem a mai
napon saját kezűleg írta alá...............-.................-—.............................—............... —......... ..................
Kisvárda, 2015. március 11, napján -----.......................-........................-....... —............................
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Dr. Tátzay György
ügyvéd

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
Herníelí AdóHITELESÍTETT

É5 Vámhíraíal

A HITE'i.ESSfG íLLEílfiti2é£ÉhE2
KArriíirsűh! jpt

Nemzeti Adó- is Vámhivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- is Vámigazgatóságii

Ikíatószám: 723D340853/2021/NAV
Ügyintéző: Csegcny Mónika Mária
Telefonszám: (42) 503-212
Ügy szám: 8012809852

ADÓIGAZOLÁS
A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások, bevallást pótló
bevallások, önellenőrzések, átvezetést kérelmek, végleges határozatok - alapján igazolom, hogy

"DENTAL JÓD" EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI
TÁRSASÁG
20237701-1-15
4600 KISVÁRDA TOMPOS ÜT 40.2.ajtó
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZAT eljárásához adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
NYÍREGYHÁZA, 2021. szeptember 1.
dr. Kazsuk Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Nyíri András Zoltán
osztályvezető
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 7143034900011121277013835

NyilvántHrtíisi OsztéJy 3.
4400 KVIKEOYHAZA SZABADSÁG TÉR 7-S. Telefoiszáin: Í42) 503-203 FaK (42) 503-214
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék íkiatrissámunkTa hivatkozni és1 mtóazonosiló szárnál leliürtelni!

1125 Budapest, Diós árok 3.

ORSZÁGOS

Tel.: 1 356 1522, Fax: 1 375 7253

KÓRHÁZI

1525 Budapest 114 Pf. 32,

FŐIGAZGATÓSÁG

Váradiné Naszályí Márta Asszony

Iktatószám; OKFŐ/35132-2/2021,

Budapest Főváros I. kerület Budavár

Ügyintéző: Csíki Hajnal

Polgármestere részére

Telefonszám: +36-1-354 5334

Megküldve kizárólag elektronikusan: knmhi. aznestibbudavar. hu

Tárgy: előzetes véleménykérés feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez

Tisztelt Polgármester Asszony!
Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat a BDV/11343-2/2021. iktatószámú
levelében tájékoztatást adott arról, hogy dr. Simon István a Budapest I. kerület, Budavár 2. számú
gyermek fogorvosi körzet praxisjogát dr. Rozinka Beáta (opsz: 55019) fogorvos részére kívánja
elidegeníteni, és a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez a praxisjog engedélyezésére
jogosult államigazgatási szerv véleményét kérte.
A levélhez csatolta dr, Rozinka Beáta fogorvosdoktori oklevelének, fog- és szájbetegségek
szakvizsgájának, konzerváló fogászat és íbgpótlástan szakvizsga bizonyítványának, MOK
igazolásának és az egészségügyi szakmai alkalmassági véleményének másolatait
Az előzőekben megjelölt mellékletek alapján nem látszik akadálya az Önkormányzat és dr. Rozinka
Beáta fogorvos közötti feladat-ellátási előszerződés megkötésének.

Budapest, 2021. május 25,
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dr, Rozinka Beám

Ut/Urnó.

oki íiuiereií
Debreceni

es diplomáját o
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206/2015,

SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY
A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG
tanúsítja, hogy

Dr. Rozinka Beáta
aki
városban,
napján született, orvosi pecsétszáma:
55019, és diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogorvosludoményi
Karán/Szakán
1996.
évben
szerezte,
a
szakorvos,
szakfogorvos,
szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről
szóló 66/1999, {XII. 25.) EüM rendelel előírásainak eleget téve

kiválóan megfelelt
eredménnyel szakvizsgát tett és így szakképesítést szerzett.
Fentieknek megfelelően a

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakfogorvosa

cím használatára jogosult.

Budapest, 2015. ápriits 24

/

/

Prof, Dr. Hegedűs Csaba
a Szakvizsgáztsio Bízoitség elnöke

Foglalkivás-egészségügyi szakellátó megnevezése: Medistar Kft 6721 Szeged, Juhász Gy a !6.
Hng.szám' CS-06/NEO/Ó5376.2/2019, Szerv.egys.azon.: 001068976
Elsőfokú munkakőri/sz^kmai1*' t>ivosi alkalmassági vélemény
előzetes / időszakos / soron kívüli

A vizsgálat eredménye alapján

\

........7............ A?ftr......

.............................munkavállaló

Sríiietési év; .

.nap:
x .Q. G. i2.

y.C? „í.................................... munkakörben/szakmában*

IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS

NEM ALKAT .MAS

következő időszakos vizsgálat időpontja:.......... 5.;>.....G.Li.......... ;’.Lfí..........
Nevezett munkaköri/szakniai alkalmasságát érintő korlátozás: .............................

A

Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat

. hét múlva.

Kelt: Szeged........... :............... ...,(6.'. hónap, nap)

. P.H.
r-y.'/vtv^ t
dr, Papp Andrea -

|

Megállapodás
Amely létrejött egyrészről, ÜENTAL-KID Betéti Társaság (cg/. 15-06-086490, székhely:
4600 Kisvárda, Tompos u. 40., adószám: 20237701-1-15) képviseletében eljár önálló aláírás
jogosultság alapján Dr. Szakszóimé Dr. Rozinka Beáta ügyvezető, másrészről

Dr, Tímár Gabriella (lakcím: 1015 Budapest, Batthyány utca 48 , Születéséi hely idő:
, Szem. ig. szám:
Ezen dokumentum aláírásával vállalom, hogy a praxis átvételt követően Dr. Szakszoné Dr.
Rozinka Beáta fogorvost szükség esetén helyettesítem a 1012 Budapest, Attila út 135-137
szám alatti praxisában a saját rendelési időmben.

Budapest, 2021. 94 16.

Dr. Szakszoné Dr. Rozinka Beáta

Dr. Timár

■ "

Megállapodás
ynei> létrejött egyrészről, DK NI AL KH) Betéü társaság (cg.: :5~06-í)864'JÖ, székhely:
4600 Kisvárda. Tompos u. 40,. adószám: 20237701-1-15} képviseletében eljár önálló aláírás
jogosultság alapján Dr. Szakszonné Dr. Rozinka Beáta ügyvezető, másrészről

T r. Bátai Dóra (lakcím: 7633 Pécs, Szigeti út 57/b , Születéséi hely idő,
Szem. ig. szám:^BHHK)
Ezen dokumentum aláírásával vállalom, hogy a praxis átvételt követően Dr. Szakszoné Dr,
Rozinka Beáta fogorvost szükség esetén helyettesítem a 1012 Budapest Attila út 135-13^
szám alatti praxisában a kiirt rendelési időben.

Budapest, 2021, 04. 16.

C
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Dr Bálái Dóm

Helyettesítési megállapodás
AluHrott, Dr. Yoksán Luca (született^BJHiMOTOT^ anyja neve:
kijelentem, hogy 202LI2.01-től szükség esetén Dr. Rozinka Beáta helyettesítését vállalom az általa
meghatározott rendelési időben, a 1012 Budapest Attila út 135-137, szám alatt található
gyermekfogászati rendelőben.

Kelt: Budapest, 2021.08.30.
Dr. Voksán Luca
pecsétszám: 92853

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott: Dr. Szakszóimé Dr. Rozinka Beáta
Cégnév: DENTAL KID BT.
Székhely: 4600 Kisvárda, Tompos út 40. 2, ajtó
cégjegyzékszám: 15-06-086490
adószám: 20237701-1-15
működési nyilvántartási szám: 550.19
praxiskód:
képviseletében, mint személyes ellátásra kötelezett gyermekfogász, hivatkozva a praxisközösségekről
szóló 53/2021. (ÍL9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjára amely szerint amennyiben
praxisközösségi munkában kívánok részt venni, vállalni szükséges a heti 20 óra rendelési idő biztosítását
benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel.
A tervezett rendelési idő:
Rendelő címe: 1012 Budapest, Attila út 135-137.

Tanácsadás

Beiegrenddés

12.00 -14.00

8.00-12.00
14.00 - 20.00

Kedd:
J

i----------I Szerda:

12.00-14.00

8.00-12.00
14,00-20.00

Csütörtök
| Péntek páros hét

14.00-20.00

I Péntek páratlan hét

8.00-14.00

Budapest, 2021. r'3 ^ {

Tisztelettel:

BDV3202748

BDV3202746
A Budapest I. kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (HM-) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXÍII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el;

A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Budapest 1. kerület közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzeteire, házi gyermekorvosi körzeteire,
fogorvosi körzeteire, védőnői ellátás körzeteire, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
ellátásra, valamint az iskola-egészségügy) ellátásra.

Az alapellátás körzetei
2§

(1) Az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján az Önkormányzat
Képviselő-testülete a Budapest 1. kerület közigazgatási területén a háziorvosi
körzeteket a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási
szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye; 1122 Budapest,
Városmajor utca 33. A háziorvosi ügyeleti ellátás szempontjából a kerület egésze egy
körzetet alkot.
3.§
(1) Az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján az Önkormányzat
Képviselő-testülete a Budapest l, kerület közigazgatási területén a házi
gyermekorvosi körzeteket a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint
állapítja meg.
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat feladat-ellátási
szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 1125 Budapest, Diós árok
1-3. A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás szempontjából a kerület egésze egy körzetet
alkot.

4.§
(1) Az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján az Önkormányzat
Képviselő-testülete a Budapest I. kerület közigazgatási területén a fogorvosi
körzeteket a rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
3

(2) A fogorvosi ügyeíetí ellátás székhelye: SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató
Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi u, 40. A fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából
a kerület egésze egy körzetet alkot.

Az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján az Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest i. kerület közigazgatási területén a területi és az iskolai védőnői
ellátási körzeteket a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából
áll, melyet a védőnők a 4. számú melléklet, a háziorvosok pedig a rendelet 5, számú
melléklete alapján látnak el.

Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez á rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Budapest I. kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testületének
a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről szóló 24/2016. (XII.15.)
önkormányzati rendelete.
Budapest, 2019. február 28.

jegyző

2

3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
Háziorvosi körzetek

1. számú körzet
|

Közterület neve
Batthyány utca
Donáti utca
Hunyadi János út
Jégverem utca
Kagyló utca
Kapucinus utca
Linzi lépcső
Magas utca
Mária tér
Szabó Ilonka utca
Szeder utca
Toldy lépcső
Toldy Ferenc utca

i

HázszámtóMg
10-26;21'27
1-19;40-42
5
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
2-77/6
teljes
Teljes
Teljes

2. számú körzet
Közterület neve
Batthyány utca
Csalogány utca
Hattyú utca
jácint utca
Kapás utca
Málna utca
Ostrom utca
Ponty utca
Széna tér
Településszintű lakos

j

j
j

HázszámtóMg
28-38;29-39
22-44
Teljes
teljes
2; 3
Teljes
1-15:14-16; 17-31
Teljes
Teljes
Teljes

;

3/2019. (MK1.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
Háziorvosi körzetek

3. számú körzet
Közterület neve
Batthyány tér
Batthyány utca
Csalogány utca
Donáti utca
Fazekas utca
Fö utca
Gyorskocsi utca
Iskola utca
Iskola lépcső
Vándor utca

HázszámtóMg
Teljes
1-17;2-8.
4-14/C
32-46:55-69
1-4
41-43;
1-20
Teljes
Teljes
Teljes

j

4. számú körzet
HázszámtóMg
107-135
feijes
46-78/B; 43-77
18-34/B;1-17
Teljes
Teljes
Teljes

Közterület neve
Attila út
Körmöd utca
Logodi utca
Lovas út
Jávorka Sándor lépcső
Korlát utca
Mátray utca

1

5. számú körzet
I
Közterület neve
| Apor Péter utca
! Aranyhal utca
Bem rakpart
Corvin tér
Donét köz
Donáti lépcső
Donáti utca
Fő utca_________ _
. . ____
Franklin utca
Halász utca
Markovits Iván utca_________________ j
Székely utca
i
Szilágyi Dezső tér
1
Vám utca
\

_

HázszámtóMg
Teljes
Teljes
11, 16-26; 15-25/B
Teljes
Teljes
Teljes
16-28:39-53
2-52; 54-60; 33-37/C;
Teljes
teljes
_ Teljes__________
teljes
Teljes
teljes

|

j
|

3/2019. (111,1.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
Háziorvosi körzetek

6. számú körzet
I

Közterület neve
Batthyány utca
Fiáth János utca
Lovas út
Ostrom utca
Szabó Ilonka utca
Várfok utca
Vérmező út

|

Házszámtőf-ig
46-56;49-69
Teljes
19-41
6-10; 24
79
Teljes
Teljes

!
!
j
j

7. számú körzet
Közterület neve
Aladár utca
Czakó utca
Csap utca
Derék utca
Dezső utca
Gaieotti utca
I Kereszt utca
| Kőműves lépcső
Mészáros utca
Naphegy tér
Párduc utca
Piroska utca
Sánc utca
Tigris utca
Zsolt utca

HázszámtóMg
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
34-66
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
19-65; 28-56
Teljes

|

3/2019. (Hf.1.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
Háziorvosi körzetek

8. számú körzet
Közterület neve
Alsóhegy utca
Antal utca
Avar utca
| Bérc utca
| Serényi utca
Gyula utca
Harkály utca
Hegyalja út
! Kocsány utca
Mihály utca
Orom utca
Somlói út
Számadó utca
Szent Sebestyén köz
Szirom utca
Szirtes út
Tündérlakj mélyút

j

HázszámtóMg
1-16
Teljes
i
2a-10
. .
J
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
49-53
1-17
_
í
Teljes
,
Teljes
i
1-19,2-22
|
_______ ]
Teljes

9. számú körzet
Közterület neve
! Alagút utca
I Alkotás utca
■Attila köz
Attila út
Krisztina körút
Krisztina tér
Mikó utca
Pauíer utca
Roham utca
Zerge lépcső

í
:
i
i
i

HázszámtóMg
1„ 2-4
16-34
Teljes
2-22, 42
24-34:41-43; 65-85
3
teljes
Teljes
Teljes
Teljes

..... .......j
i
_______j

3/2019. (IIJ.I.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
Háziorvosi körzetek

10. számú körzet
Közterület neve
Ág utca
Fenyő utca
Fém utca
Gellérthegy utca
Krisztina körút
Krisztina tér
üsznyai utca
Mészáros utca
Naphegy utca
| Nyárs utca
1 Orvos utca
| Pásztor lépcső
1 Róka utca

!

Tibor utca
Tigris utca

HázszámtóMg
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
83-91
7;8;10
Teljes
22-32
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
3-17; 2-16

11. számú körzet
Közterület neve ____ ___ J________ _ HázszámtóMg
Alagút utca ______—______ -4_______:____
f Attila dit.. ... ______________ _________ ]__________ 43-53; 57-105
Teljes___
I Bugát utca _______________________ j_______ ____
________
~
^______
T___________
1
-37,'6-44/0
^
j Logodi utca
Tábor utca _fTeljes___________________________________ _

í

3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
Háziorvosi körzetek

12. számú körzet
HázszámtóMg
Teljes
Teljes
1-13
Teljes
1-3
Teljes
Teljes
teljes
45-61/A; 10
4
Teljes
Teljes
1-15; 2-18
Teljes

Közterület neve
Clark Ádám tér
Feszty Árpád utca
Fő utca
Győző utca
Hunyadi János út
Hunyadi László lépcső
Király lépcső
| Kosciuszko Tádé utca
Krisztina körút
Krisztina tér
Kuny Domokos utca
Márvány utca
Mészáros utca
Pálya utca

j
j
!

13. számú körzet
Közterület neve
Apród utca
Attila út
Bem rakpart
| Clark Ádám tér
| Dózsa György tér

\ Döbrentei tér
Döbrentei utca
Fátyol utca
Fogas utca
Fő utca
í Hadnagy utca
í Hegedűs köz
í Lánchíd utca
Lovarda utca
Öntőház utca
Szarvas tér
Várkert rakpart_______________
Váralja utca_____
____________
Ybl Miklós tér

.

j
]
j
i

HázszámtóMg
Teljes
1-29; 11; 31-41
3;6
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
15-23
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Teljes
____ _______ Teljes
_ ________
_
___ feijes_____
___ _ _
j
Teljes

1

3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
Háziorvosi körzetek

14. számú körzet
Közterület neve
Anna utca
Balta köz
Csónak utca
Dísz tér
1 Donáti utca
i Gránit lépcső
I Hajadon utca
j Hunyadi János út
Lovas út
Móra Ferenc utca
Palota út
Szentháromság utca
Szent György tér
‘tárnok utca
Tóth Árpád sétány
Úri utca_____________________ _____

HázszámtóMg
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
2-8
Teljes
Teljes
4-22
4-16
feijes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
3/B; 29; 29/B, 28-38
1-107; 2-32/B

—

-

15. számú körzet
Közterület neve
Babits Mihály sétány
Bécsi kapu tér
Dárda utca
Fortuna köz
Fortuna utca
Gimnázium utca
Hess András tér
j
Hunfalvy utca
Ibolya utca
_ _______ ___ _______
i Kapisztrán tér
í Kard utca
I
! Lant utca
I
Nőegylet utca___ ___ ___ _______ __
Örszágház utca
Pala utca
i Petermann bíró utca
j
Szalag utca
__________
.
Szentháromság tér
í
Szőnyeg utca
í
Táncsics Mihály utca
..................... j
Tóth Árpád sétány
Úri utca

HázszámtóMg
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Tejjes
__ ___________ Teljes
Teljes
Teljes
........
feijes
Teljes
Teljes
Teljes
3; 4-22
34-72

1
i

j

1
!

j
i
_ i
|
j
i

3/2019. (I2I.1.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete
Gyermekorvosi körzetek

1. számú körzet
Közterület neve
Batthyány tér
Batthyány utca
Csalogány utca
; Donát köz
Donáti utca
Fazekas utca
Fiáth János utca
Hattyú utca
Hunfalvy utca
iskola utca
Kagyló utca
í Linzi lépcső
Málna utca
Mária tér
Ostrom utca
Szabó Ilonka utca
Széna tér
Toidy Ferenc utca

Házszámtói-ig
Teljes
1-55; 2-48
4-44
Teljes
32-46; 55-69
1-4
Teljes
teljes
Teljes
31-39; 30-42/A
Teljes
teljes
teljes
teljes
Teljes
31-79; 6-34
Teljes
15-55; 38-80/A

j
j

j

í

3/2019. (IIJ.1.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete
Gyermekorvosi körzetek

2. számú körzet
Közterület neve
Apor Péter utca
; Apród utca
1 Aranyhal utca
| Bem rakpart
Clark Ádám tér
Corvin tér
j Csónak utca
Donáti lépcső
Donáti utca
Döbrentei tér
Döbrentei utca
Fátyol utca
Fogas utca
; Fő utca
Franklin utca
Gimnázium utca
Gyorskocsi utca
Hadnagy utca
Halász utca
! Hegedűs köz
j Hunyadi János út
Iskola utca
Jégverem utca
Kapucinus utca
Lánchíd utca
Magas utca
Markovits íván utca
1 Öntőház utca
Pala utca
Ponty utca
Szabó Ilonka utca
Szaíag utca
Szeder utca
. Székely utca.....
| Szilágyi Dezső tér
^ Szőnyeg utca
■ foldy Ferenc utca
l Vám utca...........
I Vándor utca.... .....
Várkert rakpart
; Ybl Miklós tér___

i
!

Házszámtói-ig
Teljes
Teljes
Teijes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-53; 2-28
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-43, 2-60
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teijes
teljes
Teljes
11; 17; 29;2-26
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
teijes
7-23; 2-4
Teljes
Teljes
i

j
!
i
j

Teljes

3/2019. (IIL1.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete
Gyermekorvosi körzetek

3. számú körzet
Ág utca
Aladár utca
I Alsóhegy utca
Antal utca
Avar utca
Bérc utca
Berényi utcar
Czaké utcar
Csap utca
Derék utca
Dezső utca
: Fém utca
Fenyő utca
Galeotti utca
Gyula utca
Harkály utca
I Hegyalja út
kereszt utca
Kocsány utca
Kőműves lépcső
Lisznyai utca
Mihály utca
Naphegy tér
Naphegy utca
Nyárs utca
Orom utca
Orvos utca
Párduc utca
Piroska utca
i Sánc utca_________
1 Somlói út__________
i Számadó utca_____
[ Szent Sebestyén köz
; Szirom utca
I Szirtes út____
Tibor utca_________
; tigris utca
j Tündérlaki mélyút
.Zsolt utca
,TeÍepülésszintű lakos

j
!

Teljes
Teljes
1-16
Teljes
2a-10
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
49:53

1-17

1-19,2-22
Teljes
Teljes
Összes

j
í

3/2019. (111.1.) Önkormányzati rendelet
2. számú melléklete
Gyermekorvosi körzetek

4. számú körzet
Közterület neve
j Anna utca
j Attila út
| Babits Mihály sétány
j Balta köz
Batthyány utca
Bécsi kapu tér
Bugát utca
Dárda utca
Dísz tér
Fortuna köz
j Fortuna utca
1 Hajadon utca
Hess András tér
Ibolya utca
Kapisztrán tér
Kard utca
| Korlát utca
1 Körmöd utca
j Lant utca
j Logodi utca
Lovarda utca
Lovas út
; Mátray utca
Miké utca
Móra Ferenc utca
Nöegylet utca
Országház utca
Palota út
Petermann bíró utca
Sarló utca
Sikló utca
Szentháromság tér
Szentháromság utca
Széni Gy örgy tér
Színház utca_____
Tábor utca......
I Táncsics Mihály utca
Tárnok utca
___
. Tóth Árpád sétány___
^ Ű ri utca
_________
Várfok utca
Vérmező út

_L

-í —-

Házszámtól-ig
Teljes
101-135
Teljes
Teljes
59-69;50-56
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
teljes
Teljes
teljes______
Teljes
...
. tdjes
Teljes

!

j
I

!
i

I
_
----;

,
i
!
i
|
i

3/2019. (HM.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete
Gyermekorvosi körzetek

5. számú körzet
Házszámtől~jg
!
Közterület neve
j Alagút utca
Teljes
16-34
f Alkotás utca
! Attila út
1-99; 2-116
Dózsa György tért
j
Teljes
Feszty Árpád utca
j
Teljes
Gellérthegy utca
Teljes
Győző utca
Teljes
Kosciuszko Tádé utca
Teljes
Krisztina körút
Teljes
teljes
Krisztina tér
teljes
| Kuny Domonkos utca
Teljes
Márvány utca
Teljes
Pálya utca
Teljes
Pauler utca
teljes
Roham utca
Szent Gellért rakpart
Teljes
Teljes
Szarvas tér
; Váralja utca_______ _ _____________ £______________ Teljes

1

3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete
Felnőtt fogorvosi körzetek

1. számú körzet

Közterület neve
Ág utca
Aladár utca
í Alsóhegy utca
Antal utca
Avar utca
S
Bérc utca
Berényi utca
Czakó utca
Csap utca
Derék utca
Dezső utca
Galeotti utca
Gyula utca
Harkály utca
Hegyalja út
Kocsány utca
Kőműves lépcső__________ __________ _
j Lisznyai utca
j Mészáros utca
j Mihály utca
Naphegy tér
Naphegy utca
Nyárs utca
Orom utca
Piroska utca
Róka utca
Sánc utca
Számadó utca
Szent Sebestyén köz
Szirom utca
Szirtes út
Tibor utca
Tigris utca
Tündériaki mélyül
Zsolt utca__________

;
_____ [

.

Házszámtól-ig
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
2a-10
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
.
. Teljes
_
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
3-29. 33-59
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-17
Teljes
Teljes
1-19, 2-22
Tefjes
Teljes
Teljes
teljes

|
;

l

3/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete
Felnőtt fogorvosi körzetek

2. számú körzet
Közterület neve
Batthyány tér
Batthyány utca
Csalogány utca
Donáti utca
| Fazekas utca
| Fenyő utca
i Ráth János utca
Fö utca
Gimnázium utca
Gyorskocsi utca
Hunyadi János út
Iskola utca
Kagyló utca
Mária tér
Pauler utca
i Szabó Ilonka utca
Szeder utca
Toidy lépcső
Toldy Ferenc utca
Várfok utca
Vérmező út

...

Házszámtól-ig
Teljes
1-27;53-69;2-26; 36; 46-56
4-18
2-18; 32-46; 55-69;
Teljes
Teljes
1-10 folyamatos
41-43, 56-58
Teljes
Teljes
1-3/B22
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
.. . Lejjes
___ f

3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete
Felnőtt fogorvosi körzetek

3. számú körzet
1
közterület neve
[ Alagút utca
! Alkotás utca
Apród utca
Attila köz
| Attila út
j Bugát utca
Clark Ádám tér
1 Dózsa György tér
Döbrentei tér
Döbrerrtei utca
^ Fém utca
Feszty Árpád utca
Gellérthegy utca
Győző utca
Hadnagy utca
Kereszt utca
Kosciuszkó Tádé utca
Krisztina tér
Krisztina körút
1 Kuny Domokos utca
I Márvány utca
Mészáros utca
1 Mikó utca
i Naphegy utca

Orvos utca
Palota út
Pálya utca
í Roham utca
í Sarló utca
Szarvas tér
Szent Gellért rakpart
Tábor utca
Váralja utca
Várkert rakpart
Ybl Miklós tér

Házszámtól-ig
Teljes
16-34
Teljes
Teljes
1-53;2-22
Teljes
Teljes
Teljes
I
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
...................... Teljes _..............
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Páratlan
teljes
2-38; 50-64
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
í
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes _
_____

I

!

;
i

j
j

3/2019. (HU.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete
Felnőtt fogorvosi körzetek

4. számú körzet
!

Közterület neve

Anna utca
Aranyhal utca
Babits Mihály sétány
Balta köz
Batthyány utca
Bécsi kapu tér
Bem rakpart
Corvin tér
Csalogány utca
Dárda utca
Dísz tér
Fátyol utca
Ráth János utca
Fogas utca
Fortuna köz
Fortuna utca
Franklin utca
Hajadon utca
j Halász utca
j Hattyú utca
Hess András tér
Hunfaivy utca
Ibolya utca
Ilona lépcső
Kapisztrán tér
' Kard utca
jLant utca
; Lánchíd utca
Lovarda utca
Markovits Iván utca
Móra Ferenc utca
Nöegylet utca
Ország ház utca
Ostrom utca
öntőház utca
Petermann bíró utca__
Sikló utca___________
Székely utca___
Széna tér......................
Szentháromság tér
j Szentháromság utca _
Szilágyi Dezső tér

Házszámtól-ig
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
29-39;28-3fi; 49-51
Teljes
11; 15-25/B;16-26
teljes
22-44
Teljes
teljes
Teljes
14-16
Teljes
Teljes
............... Teljes
__________
Teljes
Teljes
Teijes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
i
Teljes
Teljes
I
teljes
Teljes
teljes

. .

Teljes
teljes
Teljes
THjes

...........

*M 5; 17-31; 6-14; 14-16; 24
i

Teljes
Teljes
Teljes
teljes
tejjes

, Színház utca
j Táncsics Mihály utca
j tárnok utca
____
j Tóth Árpád sétány _

1 Ön ujca________ ___
, Vám utca_____ _____
[ Vándor utca_______

Tejjes

3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete
Felnőtt fogorvosi körzetek

5. számú körzet
:
Közterület neve
! Attila út
! Bem rakpart
1 Csónak utca
j Donét köz
1 Donáti lépcső
Donáti utca
Fő utca
Fő utca
Hunyadi János út
Jégverem utca
Kapucinus utca
Koriát utca
Körmöd utca
Logodi utca
Lovas út
Magas utca
Mátray utca
Pala utca
Ponty utca
Somlói út
Szalag utca
I Szőnyeg utca

Házszámtól-ig
57-135
3; 6
Teljes
teljes
Teijes
1-19; 16-28; 39-53
1-23;2-30
33-37/C; 49 32-54; 60
5-43;4-22
Teljes
Teljes
Teijes
Teljes
Teljes
teijes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
49-53
teljes

I
j
i

3/2019. {(ILI.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete
Gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetek

1. számú körzet
Közterület neve
Anna utca
Alagút utca
Alkotás utca
Apor Péter utca
Attila köz
Attila út
Batthyány tér
Batthyány utca
Bugát utca
Csalogány utca
Dísz tér
Donáti utca
Fazekas utca
Feszty Árpád utca
Fiáth János utca
Gellérthegy utca
Győző utca
Hattyú utca
Hegedűs köz
Hunfaivy utca
Ilona lépcső
Iskola lépcső
Iskola utca
Kagyló utca
Kereszt utca
Kosciuszko Tádé utca
Krisztina tér
Krisztina körút

I

Kuny Domokos utca
Linzi lépcső
Lovas út
Mária tér
Márvány utca______________________ |
' Mészáros utca
■ Országház utca
Ostrom utca__
Pálya utca...
Pauler utca ____
1
Roham utca
r
Szabó Ilonka utca
Szarvas tér
... j

Házszámtól-ig
Teljes
Teljes
16-34
Teljes
Teljes
4-116; 1-99
Teljes
1-53; 2-48; 59-69
Teljes
Teljes
Teljes
55-69; 32-46
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
T©Ijes
Teljes
Teljes
Teljes
30-42/B; 29-67
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
3-9,2-10:24-91
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-11/A; 4-16

Teljes
Teljes
6-36; 31-79

,

.

.

J

j
J
1
. j
i

i

I

—I

i Szeder utca
[ Szent György tér
j Széna tér ___
i Tárnok utca_______
l Szent Gellért rakpart
j toldy lépcső....
toldy Ferenc utca
Űri utca __
Vándor utca
utca

teljes
i

1

1

Teljes
15-55; 38-80/A
Teljes

_
Etlátancldjntézmények
1. Petőfi Sándor Gimnázium________________ __________________
2. Hunfaivy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyeívű Külkereskedelmi és
. Közgazdasági Szakközépiskola ____ __________________
3. Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium______
„ 4. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium___
5. Tandem Gimnázium______ _________________
6- Lisznyai irtcai Általános Iskola[
7. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
_____
8. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (Dísz tér 3,)_____ ___ _
9. Brunszvik Teréz Budavári Üvödák (Nyárs utca 2-4.)_____
10. Brunszvik Teréz Budavári 5vodák (Tigris utca 58-60.)_
11. Brunszvik Teréz Budavári Övodák (Mészáros utca 56/B.)
[12, Egyesített Bölcsödé (Tigris u. 45/a)_____________ ____

"3

j

3/2019. (IH.I.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete
Gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetek

2. számú körzet
Közterület neve
Ág utca
Aladár utca
Alsóhegy utca
Antal utca
Apród utca
Aranyhal utca
Attila út
Avar utca
Babits Mihály sétány
Balta köz
Batthyány utca
Bécsi kapu tér
Bem rakpart
Bérc utca
Berényi utca
Clark Ádám tér
Corvin tér
Czakó utca
Csap utca
Csónak utca
Dárda utca
Derék utca
Dezső utca
Donát köz
Donáti lépcső
Donáti utca
Dózsa György tér
Döbrentei tér
Döbrentei utca
Fátyol utca
Fenyő utca
j Fém utca__
í Fogas utca
'Fortuna köz
Fortuna utca
Fö utca__ _
Franklin utca
| Gimnázium utca
Galeotti utca
Gyorskocsi utca
Gyula utca... ..
Hadnagy utca
j

i

Házszámtól-ig
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
101-135
2a-10
Teijes
Teljes
50-56; 55
teijes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-53; 2-28
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Teljes

1

] Hajadon utca
Halász utca
Harkály utca
1 Hegyalja út
1 Hess András tér
j Hunyadi János út
Ibolya utca
iskola utca
j Jégverem utca
| Kapucinus utca
j Kapisztrán tér
Kard utca
Kocsány utca
Korlát utca
Körmöd utca
Lant utca
Lánchíd utca
Lisznyai utca
Logodi utca
j Lovarda utca
' Magas utca
í Markovits Iván utca
1 Mátray utca
| Mihály utca
Mikó utca
Móra Ferenc utca
Naphegy tér
Naphegy utca
Nöegylet utca
Nyárs utca
Orom utca
! Orvos utca
«Öntőház utca
i Pala utca
fPalota út
\ Petermann bíró utca
i Piroska utca
; Ponty utca
1 Róka utca
j Sarló utca
Sánc utca
Sikló utca
Somlói út
Szabó Ilonka utca
Szalag utca
Számadó utca
j Szentháromság tér
! Szentháromság utca________________

;

;

i
1
i
j

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
2-26; 11; 17
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teijes
Teljes
Teijes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes
teljes
49-53
7-23; 2-4; 3
Teljes
1-17
Teijes
............... . teljes

t

i
|

| Szent Gellért rakpart
1 Szent Sebestyén köz
j Székely utca
| Szilágyi Dezső tér
1 Szirom utca
Szirtes út
Színház utca
1 Szőnyeg utca
í Tábor utca
Táncsics Mihály utca
Tibor utca
Tigris utca
Toidy Ferenc utca
Tóth Árpád sétány
Tündériaki mélyül
Vám utca
! Várkert rekpsrt
1 Vérmező út
j Ybl Miklós tér
Zsolt utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-19,2-22
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-9; 4-18
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

El)
: <nf unfraytlt
_
1, Toldy Ferenc Gimnázium__________ __________ __________________________
2. Szilágyi Erzsébet Gimnázium______________________ ___________
3. Egyetemi Katolikus gimnázium .....
............ .......................................................
4, Hunfaivy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyeívű Külkereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskola (50%)_________
_____ ______________
~5T BudaváriftTtalángs iskola________________________ ______
____________
6. Batthyány Lajos Általános Iskola ___ _______________________________ ___
7. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (Lovas út 3.)___________________________ J
8. Bainszvik Teréz Budavárfüvodik (Iskola u. 44.)______ _____________________ |
9. Brunszvik Teréz Budavárt Óvodák {Toldy F. u. 66..)______ __________ ____ __
10. Egyesített Bölcsőde (Iskola u. 22-24)__ ____________________ _________
?1. Egyesített Bölcsőde (lovas út 3.)_________________ _
_____________

j
j
;

j

3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet
4. számú melléklete
Területi és iskolai védőnői körzetek

I. TERÜLETI VÉDŐNŐI KÖRZETEK
1. számú körzet
Közterület neve
Apród utca
Aranyhal utca
Batthány utca
Batthány tér
Bem rakpart
Clark Ádám tér
Corvin tér
Csónak utca
Farkasbíró utca
Fő utca
Donáti utca
Franklin utca
Várkert rakpart
Gyorskocsi utca
Halász utca
Hunyadi János utca
Iskola utca
Jégverem utca
Kapucinus utca
Markovits Iván utca
Lánchíd utca
Magas utca
Pala utca
Ponty utca

i

... .i

7
1
i
*

Házszámtól-ig
Tefjes
Teljes
2
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-37 és 2-58
1-53 és 2-26
páros oidaJ
Teljes
1-15 és 2-26
feíjes
Teljes
2-28 és 1-29
Teljes
Tefjes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

.

.

i
|

3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet
4. számú melléklete
Területi és iskolai védőnői körzetek

2. számú körzet
Közterület neve
Batthyány utca
Csalogány utca
Donáti utca
Fazekas utca
Franklin lépcső
Iskola utca
Kagyló u.
Linzi lépcső
Mária tér
Szabó Ilonka utca
Toldy Ferenc utca

Köznevelési Intézmény:
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

HázszámtóMg
1-50 és 4-40.
2-28
28-46 és 55-69.
1-3 és 2-4.
Teljes
31-47 és 30-48.
Teljes
Teljes
teljes
1-63 és 2-28.
11-55 és 32-80.

Cím:
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 66.

I

3/2019. {111.1.) önkormányzati rendelet
4. számú melléklete
Területi és iskolai védőnői körzetek

3. számú körzet
Közterület neve
í Batthyány utca
Csalogány utca
Döbrentei utca
Fiáth J. utca
Hattyú utca
Hunfaivy utca
Ostrom utca
Szabó Ilonka utca
Széna tér
Vérmező u.
Attila utcai-2-Í3 -31-ig
Szarvas tér
Batthyány u, 50-65 és 40-64-ig
(végig)
Csalogány u. 28-44-ig (végig)
Döbrentei u.
Fiáth J. u.
Hattyú u.
Hunfaivy u.
Ostrom u.
Szabó Ilonka 65-79 és 30-34-ig
Széna tér
Vérmező u.
Attila út
Szarvas tér

[_____

köznevelési intézmény:...........j
; Brunszvik Teréz Budavári Óvodák j

I
j

!

Házszámtól-ig
50-65 és 40-64.
28-44.
teijes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
65-79 és 30-34.
Teljes
1-37 és 2-58
1-53 és 2-26
páros oldal
Teljes
1-15 és 2-26
Teljes
Teljes
2-28 és 1-29
Teijes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-2-3 -31,
teljes

____ ____ Cím:__________
1011 Budapest, Iskola u. 44l

|

i
j
|
j

3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet
4. számú melléklete
Területi és iskolai védőnői körzetek

4. számú körzet
!
I Anna u.

Házszámtól-ig
Teijes
Teljes
Teijes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes

Közterület neve

Babits köz
Babits Mihály sétány
Balta köz
Bécsi kapu tér
Dísz tér
Fortuna utca
Hajadon utca
Hess András tér
Kapisztrán tér
Kard utca
Lovas utca
Mátrai utca
Móra Ferenc utca
Országház utca
Petermann bíró utca
Szentháromság tér
Szentháromság utca
Tábor utca
Táncsics M. utca
Tárnok utca
Tóth Árpád sétány
Úri utca
Várfok utca
Lant utca
Dárda utca
Nöegylet utca
Mikó utca
Boldog XL Ince pápa utca

j
I

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes

j
í

Teijes
teijes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teijes
Teljes
Teljes

!
j

.

.

1-2

_

Köznevelés) intézmény: ~
]___________ Cím:______
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák j_____1015 Budapest, Disz tér 3.

. ....

3/2019. (Ifl.1.) önkormányzati rendelet
4, számú melléklete
Területi és iskolai védőnői körzetek

5. számú körzet
i

Közterület neve
Alagút utca
Alkotás utca
Attila út
Ág utca
Feszty Á. utca
Győző utca
Kosciuszkó T. utca
Krisztina tér
Kuny Domokos utca
Márvány utca
Mészáros utca
Nyárs utca
Pálya utca
Róka utca
Váralja utca

____ köznevelési intézmény:____
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
BHimbo Naphegy Montessorí Óvoda

Házszámtól-lg
2-4.
16-34
4-24,33-99.
Teljes
Teljes
Teijes
Teljes
7-8.
Teljes
Teljes
1-17., 2-48.
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

___________ Cím:__________
1016 Budapest, Nyárs u. 2-4.
_1Ö16 Budapest, Nyárs u. 3.

|
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372019. (111.1.) önkormányzati rendelet
4. számú melléklete
Területi és iskolai védőnői körzetek

6. számú körzet
Derék utca
Galeotti utca
Dezső utca
Fém utca
Fenyő utca
Gellérthegy utca
Orvos utca
Tigris utca
Tibor utca
Párduc utca
Naphegy tér
Lisznyai utca
Piroska utca
Zsolt utca

!
l

Köznevelési intézmény:
^
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák |
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák i

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teijes
Teljes
1-43., 2-46.
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
teljes

Cím:
1016 Budapest, Mészáros u. 48.
1016 Budapest, Tigris u. 56.

;
i

3/2019. (iil.1.) önkormányzat! rendelet
4. számú melléklete
Területi és iskolai védőnői körzetek

7. számú körzet
Közterület neve
Attila út
Körmőczi lépcső
Logodi utca
Bugát utca
Korlát utca
Krisztina körút.
Roham utca
Pauler utca

Köznevelési intézmény:
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

HázszámtóMg
100 -135.
Teljes
1-79., 2-80
Teljes
Teljes
24-34., 39-99.
Teljes
Teljes

Cim:
1012 Budapest, Lovas út 3.

3/2019. (1(1.1.) önkormányzati rendelet
4. számú melléklete
Területi és iskolai védőnői körzetek

6. számú körzet
Közterület neve
Aladár utca
Alsóhegy utca
Avar utca
Bérc utca
Berényi utca
Czakó utca
Csap utca
Gyula utca
Harkály utca
Hegyalja út
Kocsány utca
Mészáros utca
Mihály utca
Orom utca
Sánc utca
Somlói út
Számadó utca
Szent Sebestyén köz
Szirom utca
Szirtes utca
Tigris utca
Tündérlaki mélyút
Szent Sebestyén köz

í
]

HázszámtóMg
Teljes
1-16
2a-10
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1-3.
Teljes
1-23., 2-30.
4.
50-68.
1-15., 2-14.
Teijes
Teljes
49-53
1-17.
Teljes
Teljes
1-19,2-22
45-65., 48-64.
Teljes
Teljes

li. ISKOLA VÉDŐNŐI KÖRZETEK
1. számú körzet
2. számú körzet

3. számú körzet
4. számú körzet

5. számú körzet

Hunfaivy János Szakközépiskola
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
Kosztolányi Dezső Gimnázium
Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium
Tandem Gimnázium
Petőfi Sándor Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Batthyány Lajos Általános Iskola
Budavárt Általános Iskola
Lisznyai Utcai Általános Iskola
Toldy Ferenc Gimnázium
Egyetemi Katolikus Gimnázium

i

|
í
i

3/2019. (111.1.) ön kormányzati rendelet
5. számú melléklete
Iskola-egészségügyi ellátás orvosi körzetek

1. számú körzet

tandem Gimnázium
Lisznyai Utcai Áltaíános iskola
Kosztolányi Dezső Gimnázium
Petőfi Sándor Gimnázium
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola - 1-10. évfolyam
Szent Gellért Katolikus általános Iskola és Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium

2. számú körzet

Budavári Általános Iskola_______________________
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola -11-12. évfolyam
Hunfaivy János Szakközépiskola
Toldy Ferenc Gimnázium______ ___________________
Sp. Egyetemi Kát. Gimnázium
____ _ _____
'BatthyányLajosÁttaiánosIskola_________ __________
3. számú körzet
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
Nyárs u. 2-4.____
Brunszvik Teréz BudavárfÖvod ák
1016 Bp. Mészáros a 48. _____
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
1016 Bp. Tigris u. 56,
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
j 4. számú körzet
i
1012 Bp. Lovas út 3.
Brunszvik Teréz Budavári óvodák
1014 Bp, Dísz tér 3.
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
5. számú körzet
1015 Bp. Toidy F. u. 66.
6. számú körzet
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
1011 Bp. Iskola u. 44.
7. számú körzet | Bllímbo Naphegy Montessori Óvoda
i
1016 Bp. Nyárs u. 3.

j
|
1

iNDOKOLÁS
a Budapest I. kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testületének
a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről
szőlő 3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelethez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvísefö-testülete 2016.
decemberében megalkotta a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről
szóló 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az önkormányzati rendelet
ugyan tartalmaz rendelkezéseket az ügyeleti ellátással kapcsolatosan, azonban a
háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi ügyeleti rendre vonatkozó szabályozás
kapcsán eJmulasztotta a körzetek kijelölését, másrészt pedig az önkormányzati
rendelet bevezető része nem teljes mértékben felel meg a jogszabályszerkesztési
előírásoknak.
Tekintve, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 8. § (2) bekezdése értelmében
az önkormányzati rendelet bevezető része nem módosítható, ezért ugyanezen
tárgykörben új Önkormányzati rendelet megalkotása vált szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1- §-hoz: a rendelet hatályát határozza meg.
2- §-hoz: a háziorvosi és a háziorvosi ügyeleti körzetekről rendelkezik.
3- §-hoz: a házi gyermekorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeleti körzetekről
rendelkezik.

4- §-hoz: a fogorvosi és a fogorvosi ügyeleti körzetekről rendelkezik.
5- §*hoz: a védőnői ellátási körzetekről tartalmaz rendelkezést,
6- §-hoz: az iskola-egészségügyi ellátás körzetesítéséről rendelkezik.

7.§-hoz: hatályba lépésről, valamint hatályát vesztő jogszabályról rendelkezik.

A rendeletalkotás európai uniós jogot nem érint.

Hatásvizsgálat
a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről
szóló 3/2019. (111.1.) Önkormányzati rendelethez
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

A tervezett rendelet gazdasági,
költségvetési hatásai

Á vizsgálat eredménye
vajamennyi egészségügyi alapellátás
körzetesítésével
az
egészségügyi
alapellátás kiszámíthatóbbá válik.
A rendelet megalkotásának gazdasági,
költségvetési hatása nincs.

A tervezett rendelet környezeti
következményei

A rendelet megalkotásának környezeti
következményei nincsenek.

A tervezett rendelet egészségi
következményei

A körzetesítés kiszámíthatóbbá teszi az
egészségügyi alapellátást.

A tervezett rendelet adminisztratív
terheket befolyásoló hatásai

A
rendelet
megalkotása
újabb
adminisztratív terheket nem generál.

_______A vizsgált kritériumok_____
A tervezett rendelet társadalmi hatásai

: A rendelet megalkotásának
Az ügyeleti ellátás körzetesítéséről is
szükségessége, a jogalkotás
rendelkezni kell.
elmaradásának várható következményei
i A rendelet alkalmazásához szükséges
A rendelet megalkotásához a szükséges
i személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
í feltételek

