
Határozati javaslatok 

  Egyszerű szótöbbségű határozatok 

1.  

…/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

  
úgy határozott, hogy megbízza a Szent      
Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.-t saját     
szervezetén belül 2020. november 1-jétől az      
Alapellátási Igazgatóság létrehozásával, az    
átmenetileg megüresedő alapellátási   
körzetek esetében a folyamatos ellátás     
biztosításának megszervezése céljából. A    
szervezeti átalakításhoz az Önkormányzat a     
szükséges 3 fő létszámemelés bér- és      
járulékköltségét 2020. november 1-jétől    
havonta 1 200 E Ft mértékben biztosítja,       
mely 2020-ban 2 400 E Ft, 2021. évtől        
évenként 14 400 E forint. 
Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló      
szerződés megkötésére és felkéri a     
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős:     dr. László Imre polgármester 
 

2. 

…/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

  
úgy határozott, hogy a 15-ös számú (ágazati       
azonosító: 310096101) házi gyermekorvosi    
körzetben a háziorvosi alapellátás    
megszervezésével 2020. december 1.    
napjától – a körzet betöltetlensége idejére –       
a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.-t      
bízza meg. 
 



Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló      
szerződés megkötésére és felkéri a     
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. november 30. 
Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

3. 

…/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

  
úgy határozott, hogy a 9-es számú (ágazati       
azonosító: 310096095) házi gyermekorvosi    
körzetben a háziorvosi alapellátás    
megszervezésével 2020. december 24.    
napjától – a körzet betöltetlensége idejére –       
a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.-t      
bízza meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló      
szerződés megkötésére és felkéri a     
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. november 30. 
Felelős:     dr. László Imre polgármester 
 

4. 

…/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

  
úgy határozott, hogy felkéri a Polgármestert      
az egészségügyi alapellátás folyamatos    
biztosítása érdekében a praxisjog    
vásárlásához igénybe vehető hozzájárulás    
bevezetését továbbá a praxisba lépő orvosok      
támogatását lehetővé tevő rendelet javaslat     
kidolgozására. 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős:     dr. László Imre polgármester 


