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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2019. augusztus 15-én 

17 óra  13   perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyv kivonata 

 

 

A szavazás eredménye     5      igen       0        nem        0      tartózkodás 

321/2019. (VIII.15.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződésre vonatkozó előszerződés 

megkötéséről - 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Szuhanek Erzsébet egyéni 

vállalkozóval az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013 

(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 30. számú területi ellátási 

kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § -a alapján előszerződést köt. Az előszerződés 

alapján a felek 2020. január 1-jei hatállyal jogosultak feladat-ellátási szerződést kötni, 

amennyiben Dr. Szuhanek Erzsébet a körzetre vonatkozó praxisengedélyt megszerzi. 

Felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló előszerződés 

aláírására. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A szavazás eredménye       5    igen         0      nem       0       tartózkodás 

322/2019. (VIII.15.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződés megkötéséről - 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az előszerződés megkötését, 

az abban foglaltak teljesülését és a Dr. Szuhanek Erzsébet számára kiadott, véglegessé vált 

háziorvosi praxisengedély bemutatását követően az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek 

kialakításáról szóló 19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. sz. 

mellékletében meghatározott 30. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan, 2020. január 1-

jétől az Ör. 6-7. melléklete szerinti feladat-ellátási és helyiséghasználati szerződést köt Dr. 

Szuhanek Erzsébet egyéni vállalkozóval. Felkéri a Polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: a praxisengedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv végleges 

határozatának bemutatását követően azonnal 

 

  



A szavazás eredménye       5    igen     0          nem        0      tartózkodás 

323/2019. (VIII.15.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal tehetségek pályázat keretében meghozott 268/2019. (V.08.) számú határozat 

módosítása 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. a 268/2019. (V.08.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„2. A támogatást egyesületi éves tagdíj, kontaktlencse és folyadék, edzőfelszerelés 

(futócipő) költségeire használható fel.” 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy J. A. törvényes képviselőjével, Jné V. K. megkösse 

a módosított támogatási szerződést. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. szeptember 15. 
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                Benedek Zsolt                                                            Timár László 

                 Bizottsági tag                                           Elnök           

 

A kivonat hiteléül: 

Budapest, 2019. augusztus 15. 
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