
  
Tisztelt Bizottság! 
  
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 73. sz. felnőtt háziorvosi           
körzetében, a 1116 Budapest, Fegyvernek u. 52. sz. alatti rendelőben praktizáló dr. Kali Péter              
Sándor 2017. január 26-án elhunyt. 
Néhai dr. Kali Péter egyenesági leszármazottai (dr. Gincsai-Kali Eszter Ágnes, és Kali            
Gergely Áron) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II tv. 2.§. szerint a praxisjogot               
a jogosult halálától számított 1 éven belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegeníthetik. 
2017. március 10-én a praxisjog átruházásával meghatalmazott dr. Gincsai-Kali Eszter Ágnes           
- mint a praxisjog (ágazati azonosító: 310093048) egyik örököse - és a praxisjogot             
megvásárolni szándékozó Kovácsné dr. Zarándi Ildikó adásvételi-előszerződést kötöttek a 73.          
sz. felnőtt háziorvosi praxis megvásárlására. Kovácsné dr. Zarándi Ildikó a praxisjog           
megvásárláshoz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK) kíván pályázatot        
benyújtani. Az adásvételi-előszerződés 3) bekezdése értelmében a végleges adásvételi         
szerződés megkötésének feltétele, hogy Kovácsné dr. Zarándi Ildikó a NEAK pályázaton           
támogatási összeget nyerjen el. 
A praxis átadása megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény             
rendelkezéseinek valamint a 313/2011.(XII.23.) Kormány rendeletben foglaltaknak. 
Kovácsné dr. Zarándi Ildikó bemutatta a praxisengedély megszerzéséhez szükséges         
okiratokat, rendelkezik orvosi diplomával, belgyógyász szakorvosi képesítéssel, működési        
nyilvántartása érvényes, Orvosi Kamarai tagsága igazolt. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XI. Kerületi Népegészségügyi Intézete a         
BP-11/NEO/02016-2/2017. számú határozattal megállapította, hogy Kovácsné dr. Zarándi        
Ildikó a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel akkor rendelkezik,        
amennyiben az önkormányzattal megkötött feladat-ellátási (elő) szerződés megkötését        
követően az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal képzési szerződést kötött; valamint jogosult a           
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a praxisjog elidegenítése tárgyában a praxisjog          
jogosultjával tárgyalni. 
Kovácsné dr. Zarándi Ildikó rendelési idejének meghatározását (néhai dr. Kali Péter rendelési            
idejét változatlanul hagyva) a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri. 
Kovácsné dr. Zarándi Ildikó a HOMEO SANAT Betéti Társaság ügyvezetőjeként kívánja           
ellátni a feladatot, melynek nyilvántartási száma: 1306017115, székhelye: 2330 Dunaharaszti,          
Mindszenti u. 43.; főtevékenysége a 8622’08 szakorvosi járóbeteg ellátás. 
A fentiek alapján nincs akadálya annak, hogy Újbuda Önkormányzata a 73. számú felnőtt             
háziorvosi körzet közfinanszírozott szolgáltatásainak ellátására Kovácsné dr. Zarándi Ildikó         
orvossal szerződést kössön. 
A Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XI. Kerületi Népegészségügyi Intézete         
részéről a praxisengedély és a működési engedély megadása a Szociális és Egészségügyi            
Bizottság állásfoglalásának megfelelően történik. 
A praxis átadás-átvétel valamennyi dokumentuma a Szociális és Egészségügyi Osztályon          
megtekinthető. 



Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot            
elfogadni szíveskedjék. 
  
Budapest, 2017. március 16. 

 Haidar Norbert 
  elnök 
 


