








1. melléklet a . ../2015. (VIII 27.) KÖKT határozathoz

Feladatellátási előszerződés 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 1551-0000-2-42) képviseli Kovács Róbert 
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester mint megbízó, (a továbbiakban: 
Megbízó), 

másrészről dr. Takács Ildikó (                                               ) háziorvos megbízott (a 
továbbiakban: Megbízott, együtt: Szerződő felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (1) bekezdése értelmében dr. Loós Margit háziorvos a
300092763-as számú háziorvosi körzet ellátási területén fennálló praxisjoga elidegenítésére
vonatkozó szándékát a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Takács Ildikó háziorvos
személyének megjelölésével a Megbízó részére bejelentette.

2. Jelen előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 300092763-as számú
háziorvosi praxis (a továbbiakban: Praxis) feladatainak ellátására vonatkozó, az Öotv. 2/B. §
(1) bekezdése szerinti feladatellátási szerződés megkötése.

3. A Megbízott a területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött
finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól az 1105 Budapest, Zsivaj utca 2. szám
alatti rendelőben teljesíti, melyet az Önkormányzat térítésmentesen biztosít számára a
háziorvosi tevékenységen túl az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
9. §-ában meghatározott finanszírozási szerződés alapján nyújtandó pszichiátriai ellátás
céljaira is.

4. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73. § (1) bekezdése alapján a bíróság a feladatellátási
szerződést a jelen előszerződésben rögzített lényeges feltételekkel bármelyik fél kérelmére
létrehozhatja.

5. A Szerződő felek rögzítik, hogy határozatlan időtartamú feladatellátási szerződést kötnek
egymással a Praxis háziorvosi feladatainak ellátására, amennyiben a Megbízott a praxist
megvásárolta, és a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv
(Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya) útján
igazolja, hogy a praxisengedély kiadásához szükséges jogszabályi feltételeknek megfelel.

6. A Megbízó a feladatellátási szerződés megkötésére az 5. pontban foglaltak teljesülése
esetén legkésőbb 2015. október 31. napjáig köteles.
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