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Tárgy: javaslat területi ellátásról szóló 
szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Dr. Kodak Zsuzsanna vállalkozó háziorvos kérelemmel fordult a Kőbányai 
Önkormányzathoz, melyben kérte területi ellátási kötelezettséggel működő, 
2005. július 14-én kötött egészségügyi ellátási és használatba adási 
szerződésének megszüntetését 2011. január 31 .-i dátummal. 

Dr. Kodak Zsuzsanna 1981 óta dolgozik körzeti, majd háziorvosként (1996. 
február óta vállalkozóként) a 1108 Budapest, Újhegy sétány 13-15. szám alatti 
háziorvosi rendelőben. A doktornő mind koránál, mind munkaviszonyban töltött 
évei alapján a nyugdíjra való jogosultságát már régebben megszerezte. 
Egészségi állapotában történt változások miatt a praxis működését tovább már 
biztosítani nem tudja, kéri a praxis Kőbányai Önkormányzat által történő 
üzemeltetését. Kérelme teljesítésének akadálya nincs. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága 
2010. november 30,-i ülésén a kérelem teljesítését egyhangúlag támogatta. 

1 . / H a t á r o z a t i j a v a s l a t ; 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Dr.Kodák Zsuzsanna háziorvossal a 2005. július 14-én, területi ellátási 
kötelezettségről szóló egészségügyi ellátási és használatba adási szerződést 
közös megegyezéssel, 2011. január 31 .-i dátummal való megszünteti. 

2 . / H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
területi ellátási kötelezettséggel működő, 300092779. számú háziorvosi praxis 
működtetését a 1990. évi LXV.tv 8.§.(4)bek. alapján 2011 február 01-től a 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
1102 Budapest Endre u. 10. 



Kőbányai Egészségügyi Szolgálat által biztosítja. Felkéri az Egészségügyi 
Szolgálat vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : 
Felelős : 
Előkészítő: 

2010. december 31. 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Budapest, 2010. december 05. 

Törvényességi szempontból látta: 

U 
Dr. Molnár Andor 

eü.szolg.vezető 

dr. Neszteli István 
jegyző 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Budapest 
Szent László tér 29. 
H-1102 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Alulírott Kamotsay Istvánné Dr. Kodak Zsuzsanna vállalkozó háziorvos 
kérelemmel fordulok Tisztelt Polgármester Úrhoz. 

1981 óta dolgozom körzeti, majd háziorvosként a 1108 Budapest, Újhegy 
sétány 13-15. szám alatti háziorvosi rendelőben. 1996 február óta 
vállalkozóként, utolsó szerződésemet a Kőbányai Önkormányzattal 2005. 
július 4-én kötöttem. Mind koromnál, mind munkaviszonyban töltött éveim 
alapján a nyugdíjra való jogosultságot megszereztem. 

Egészségi állapotomban történt változások miatt a praxis működését 
tovább biztosítani már nem tudom, ezért kérem a Kőbányai 
Önkormányzattal kötött egészségügyi ellátási és használatba adási 
szerződésem közös megegyezéssel történő megszüntetését 2011. január 
31-i dátummal, valamint kérem 2011. február 01-től a 300092779 számú 
háziorvosi praxisnak a Kőbányai Önkormányzat által történő 
működtetését. 

Budapest, 2010. november 22. 
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Kamotsay Isivanne w 

Dr. Kodak Zsuzsanna 

1143 Bp. Stefánia út 81. I.04. 

' l > 

2oiO v / . i ^M I 



Megállapodás terület ellátási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) képviseli 
Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor 
alpolgármester, másrészről 
Dr. Kodak Zsuzsanna vállalkozó háziorvos (1143 Budapest, 
Stefánia út 81.), között az alábbi feltételekkel: 

1./ Szerződő Felek 2005. július 14.-én egészségügyi ellátási és 
használatba adási szerződést kötöttek a 2779. számú praxis területi 
ellátási kötelezettséggel történő háziorvosi alapellátás biztosítására az 
1150/2004.(VII. 15.). számú testületi határozat alapján. 

2.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy az 1./pontban meghatározott 
szerződéseket ezen megállapodás aláírásával, közös megegyezéssel 
2011. január 31 .-i hatállyal megszüntetik. 

3./ Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy a szerződések 
megszűnését követően egymással szemben - a 1./ pontban 
meghatározott szerződésekből eredően - semmiféle követelést nem 
támasztanak. 

4./ Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy a területi ellátási 
kötelezettséggel működő, 30092779. számú háziorvosi praxis 
működtetését a 1990. évi LXV.tv 8.§.(4)bek. alapján 2011 február Öl
től a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat által biztosítja. 

Budapest, 2010 

Kovács Róbert Kamotsay Istvánné 
polgármester megbízásából Dr. Kodak Zsuzsanna 

Weeber Tibor vállalkozó háziorvos 
alpolgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


