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l. számú melléklet 

Feladat-ellátási előszerződés 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) — képviselője: Szabados Ákos polgármester (címe: 1201 Budapest, 

Kossuth 

Lajos tér l.; törzsszám: 735836; adószám: 15735832-2-43; bankszámlaszám: 

12001000801510331-00100003), 

másrészről Dr. Makó Katalin (anyja neve: …; születési helye……., ideje: …..),  lakcíme: 1181.; 

nyilvántartási száma: A/89273), a továbbiakban, mint Praxisjogot megszerezni kívánó felnőtt 

háziorvos együttesen, mint Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel: 

l. A jelen előszerződés tárgya a 1201 Budapest, Virág Benedek u. 44. szám alatti telephelyen 

területi ellátási kötelezettséggel működtetett 15. számú felnőtt háziorvosi körzet (továbbiakban: 

Praxis) feladatellátására vonatkozó, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

(a továbbiakban: Öotv.) 2/B. szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése. 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az l . pontban körülírt Praxis működtetési jogával jelenleg 

rendelkező Dr. Barkóczi Katalin - az Öotv. 2/A. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  a 

praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az Önkormányzatnak bejelentette, egyidejűleg 

megjelölte a praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Makó Katalin orvost. 

3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben jogosultak határozatlan időre szóló 

feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis feladatainak ellátására, amennyiben Dr. Makó Katalin 

a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését, továbbá a működési engedélyeztetési 

eljárás megindítását igazolja. Dr. Makó Katalin jelen előszerződést az Ootv. végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti 

kérelemhez csatolja. 

4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73 Š-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen 

előszerződés 3. pontjában rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb 2021. április 

30. napjáig megkötik. 

5. Dr. Makó Katalin kijelenti, hogy az általa vállalt feladat-ellátási szerződést az l. pontban 

körülírt feladat-ellátási kötelezettségéből eredő felnőtt háziorvosi feladatok ellátására az általa 

megjelölt gazdasági társaság, a HESTIA Háziorvosi Korlátolt Felelősségü Társaság (székhelye: 

1181 Budapest, Vaskút utca 3. 4. ép. 7., cégjegyzékszáma: 01-09-373979; adószáma: 

28789800- I -43) köti meg. 

A végleges szerződés megkötése esetén a szolgáltatásért Dr. Makó Katalin személyesen felel, 

aki az önálló orvosi tevékenységet az Öotv. 2. (l) bekezdése apján személyesen folytatja a 

praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. 
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6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-

ellátás feltételeit. 

7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezéseit kell 

alkalmazni. Ha valamely fél a 4. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés 

megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk. 6:73 (l) 

bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását. 

8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73 (3) 

bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya 

esetén. 

9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2021. április 30. napjáig hatályos, de az 

előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 

IO. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, az előterjesztést Budapest Főváros XX. Kerület 

Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva (Képviselő-testület) 

a 2021. . napján hozott .../2021.... . számú határozatával fogadta el. 

Budapest, 2021  hó napján. 

 

Budapest Főváros XX. Kerület 

Pesterzsébet 

Önkormányzata 

képviseli: Szabados 

Ákos polgármester 

 

Dr. Makó Katalin 

Praxisjogot megszerezni kívánó 

felnőtt háziorvos 

ZÁRADÉK 

Alulírott Dr. Makó Katalin, mint a HESTIA Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 1181 Budapest, Vaskút utca 3. 4. ép. 7., cégjegyzékszáma: 01-09373979; 

adószáma: 28789800-1-43) ügyvezetője kijelentem, hogy a fenti előszerződést elolvastam, 

tartalmát teljes terjedelmében megismertem, a HESTIA Háziorvosi Korlátolt Felelősségű 

Társaságot terhelő kötelezettségeket tudomásul vettem, azokat a Társaságra nézve kötelezőnek 

ismerem el. 

Budapest, 2021  hó napján. 
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HESTIA Háziorvosi 

Korlátolt Felelósségíí Társaság 

képviseli: 

      Dr. Makó Katalin ügyvezető 



 

 


