
1 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2022. május 12-ei 9 óra 02 perckor 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: Veres Zoltán Bizottság elnöke 

Bibók Erzsébet Franciska Bizottság tagja 

Pleva Dániel Bizottság tagja 

Bakonyi Karola Bizottság tagja 

Sáli Annamária Bizottság tagja 

 

Meghívottak, vendégek: 

Dr. Nagy Erika aljegyző 

Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda irodavezető 

Nemes Erzsébet Pénzügyi Iroda irodavezető 

Farkas Tünde Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ igazgató 

Prógli Katalin jegyzőkönyvvezető 

 

A Bizottság elnöke üdvözli a bizottság tagjait, vendégeket, meghívottakat a bizottság 2022. 

május 12-ei rendkívüli nyílt ülésén. Az elnök megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel 

határozatképes. Devosa Gábor és Garai Dóra képviselők nincsenek jelen. Devosa Gábor 

képviselő távollétében Sáli Annamária képviselő fogja hitelesíteni a jegyzőkönyvet. 

Az Elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az egyetlen napirendi pont előterjesztésének 

rögzítésénél a korábbi törvényességi felügyelő neve került generálásra. A hiba javításra került, 

így helyesen Dr. Nagy Erika, aljegyző szerepel törvényességi felügyelőként az előterjesztésen. 

 

Az elnök szavazásra bocsátja a napirendet. 

 

A szavazás eredménye     5     igen       0    nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 83/2022. (V.12.) határozata napirendről 

Javasolt napirendi pontok: 

1.) Javaslat a 31. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella irodavezető 

1. napirendi pont: Javaslat a 31. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos 

döntések meghozatalára 

 

Veres Zoltán: rá is térünk az 1-es számú napirendi pontra, ez a javaslat a 31-es számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Ez a kérdés volt már a 

napirendünkön. Kérdezem az irodát, hogy kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez 

kapcsolódóan. 

 

Gyuris Gabriella: Köszönöm. Először is elnézést kérek azért, hogy egy kis probléma volt ezzel 

az előterjesztéssel. Bár elég részletes az előterjesztés, de úgy érzem, hogy magyarázattal kell, 

szolgáljunk a bizottság tagjainak. Ebben a praxisban a háziorvos, aki eddig praktizált, Dr. Szabó 
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Zsuzsanna, a XIII. kerületben kapott praxisjogot és a továbbiakban ott fog praktizálni. 

Kezdetben arra kaptunk ígéretet, hogy Dr. Loginov Szergej doktor úr fogja ezt a praxist átvenni, 

megvásárolni és, hogy az ő praxisengedélye május 1-éig el fog készülni. Ekkor arra gondoltunk, 

hogy rendben lesz az ügy. Igen ám, de május 2-án tájékoztattak minket, hogy mégsem kap a 

doktor úr praxisengedélyt, mert nem felel meg azoknak a követelményeknek, amiknek egy 

háziorvosi praxist működtető orvosnak meg kell felelnie. És ezért vált szükségessé ez a mostani 

bizottsági ülés, mert jelen pillanatban most helyettesítéssel Dr. Szomor Zsuzsanna látja el a 

praxist. A finanszírozás miatt, hogy a finanszírozás az átállásra biztosítva legyen, ahhoz a 

bizottság döntését csatolnunk kell és így kaphat csak engedélyt erre az időre is. Így elnézést 

kérünk, mert ebbe tényleg az iroda teljesen vétlen. Annyit még szeretnék mondani, hogy én 

nem tudom megígérni, hogy a jövőben háziorvosi praxisokkal kapcsolatban nem lesznek ilyen 

vis maior helyzetek. Nagyon nehéz helyzetben van a kerület. Jelenleg három háziorvosi praxis 

is új orvosra vár és helyettesítéssel van ellátva a körzet. Köszönöm a megértést. 

 

Veres Zoltán: Köszönöm szépen a kiegészítést és a precíz leírást, szervezést. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek a részéről kérdés, észrevétele a napirendhez 

kapcsolódóan. Amennyiben nincs, feltenném szavazásra a határozati javaslatot. Egy határozati 

javaslatunk van. Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon, illetve 

szavazzunk annak az elfogadásáról. Köszönöm. 

 

A szavazás eredménye     5     igen      0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 84/2022. (V.12.) határozata a 31. számú 

felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról 

 

I. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott 31. számú betöltetlen felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátásáról 2022. május 1. napjától 2022. 

augusztus 31. napjáig helyettesítés útján gondoskodik. 

 

2. A körzet helyettesítéssel történő ellátásra jelen határozat melléklete szerinti megállapodást 

köt a KENSZIMANK Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (1044 Budapest, 

Bezerédj utca 21., cégjegyzékszám: 01-06-767231, adószám: 22115607-1-41, képviseli: Dr. 

Szomor Zsuzsanna). 

 

3. Felkéri a polgármestert a jelen határozati javaslat melléklete szerinti megállapodás 

megkötésére. 

 

4. Hozzájárul, hogy a KENSZIMANK Bt. a körzet ellátásához kapcsolódó finanszírozási 

szerződést a helyettesítés időtartamára a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkösse. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. május 15. 

 

Veres Zoltán: Köszönöm mindenkinek a részvételét és a munkáját. 
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Az elnök bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 9 óra 06 perckor.  

 

A Bizottság 2022. május 12-ei rendkívüli nyílt ülésén 83-84. szám alatt hozott határozatot. 

 

- kmf  - 

 

 

  Sáli Annamária                       Veres Zoltán 

 Bizottsági tag           Bizottsági elnök 

                     

 

A kivonat hiteléül: 

Budapest, 2022. május 12. 

 

 

 

Prógli Katalin 

jegyzőkönyvvezető 


