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…/2018. (VI. 26.) SZEB határozat  
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi         
Bizottsága a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról         
szóló 34/2014. (XII.22.) sz. rendelet 73. § (3) bekezdésének rendelkezésével          
átruházott hatásköre alapján … szavazattal úgy határozott, hogy Budapest Főváros XI.           
Kerület Újbuda Önkormányzata határozatlan időre kössön feladat-ellátási szerződést        
dr. Magony Edit háziorvossal a Dr. Magony Medic Egészségügyi és Szolgáltató           
Korlátolt felelősségű Társaság képviselőjével a 310092262 sz. felnőtt háziorvosi         
praxis (11. számú felnőtt háziorvosi körzet) területi ellátási kötelezettségének         
folyamatos biztosítása céljából, a mellékelt dokumentumok alapján. 
Rendelés helye: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1. sz. felnőtt háziorvosi rendelő. 
Rendelési ideje: hétfő: 8-12, kedd: 16-20, szerda: 8-12, csütörtök: 16-20; péntek           
páros: 8-12, péntek páratlan: 16-20. 
Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti         
megkötésére. 
Egyidejűleg – dr. Furucz Éva kérelmére - közös megegyezéssel megszünteti a 11.            
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a dr. Furucz Háziorvosi Bt-vel fennálló           
feladat-ellátási szerződést. 
Határidő:  2018. szeptember 26. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi         
Bizottsága a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról         
szóló 34/2014. (XII.22.) sz. rendelet 73. § (3) bekezdésének rendelkezésével          
átruházott hatásköre alapján .… szavazattal úgy határozott, hogy Budapest Főváros          
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata határozatlan időre kössön feladat-ellátási        
szerződést dr. Madzin Beáta háziorvostan szakorvos jelölttel a Medigreen         
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság képviselőjével a 310092333 sz. felnőtt         
háziorvosi praxis (56. számú felnőtt háziorvosi körzet) területi ellátási         
kötelezettségének folyamatos biztosítása céljából, a mellékelt dokumentumok alapján. 
Rendelés helye: 1115 Budapest, Keveháza u. 10., felnőtt háziorvosi rendelő. 
Rendelési ideje: hétfő: 16-20, kedd: 8-12, szerda: 16-20, csütörtök: 8-12; péntek           
páros: 8-12, péntek páratlan: 16-20. 



A Bizottság felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés fentiek szerinti          
megkötésére azzal a feltétellel, hogy a háziorvosi tevékenység megkezdése előtt a           
szakorvos a képzésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (ÁEEK) szerződést          
köt; ezt követően - közös megegyezéssel megszünteti az 56. számú felnőtt háziorvosi            
körzet ellátására a Dr. Gyenei UNIMED Háziorvosi Bt-vel fennálló feladat-ellátási          
szerződést. 
Határidő:  2018. szeptember 26. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 


