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A tárgyalandó témakör tárgya:
Fogorvosi praxisjog elidegenítésével összefüggő előszerződés megkötése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról.
A 6. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg
és alakítja ki az egészégügyi alapellátás körzeteit.
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Nagyközség egészségügyi
alapellátási körzeteiről szóló 8/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-a szerint a fogorvosi alapellátási körzet Őrbottyán és Csomád teljes közigazgatási területére terjed ki, Őrbottyán székhellyel.
A Képviselő-testület 135/2009. (VIII. 31.) számú határozatával vette tudomásul, hogy Dr. Csaba Ambrusné Dr. Csényi Mária az őrbottyáni vegyes fogorvosi körzet praxisjogát értékesíti Dr. Patonai Imola
Katalin fogszakorvos részére. Ennek alapján Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata Dr. Patonai Imola Katalin fogszakorvossal ellátási szerződést kötött az őrbottyáni vegyes fogorvosi körzet alapellátási
feladataira, valamint használati szerződést az Őrbottyán, Rákóczi út 88/2. szám alatti fogorvosi rendelő és az önkormányzat tulajdonát képező fogorvosi tevékenység ellátását biztosító eszközök használatára.
2016. április 20. napján érkezett levelében dr. Patonai Imola fogorvos, mint eladó és dr. Balogh Enikő
fogorvos, mint vevő kérte, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete járuljon hozzá a
praxis elidegenítéséhez vevő részére. Kérelmükhöz csatolták az általuk kötött adásvételi előszerződés
egy példányát.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: praxistörvény) 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint a praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére
adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. A praxistörvény 2. § (1)-(2) bekezdése figyelembevételével a praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben személyesen folytatható.
A praxistörvény 2. § (3) bekezdése kimondja, hogy a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni
értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
A praxistörvény a praxisjog elidegenítésére az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„2/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi
államigazgatási szerv véleményének kikérését követően -

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek,
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladatellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45 napon belül
nyilatkoznia kell.
(2a) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal az adott körzetben
a 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést meg kívánja kötni. Ebben az esetben az (1) bekezdés
szerinti bejelentés napjától számított 90 napon belül az adott körzetre vonatkozóan a 2/B. § szerinti
feladat-ellátási szerződést az (1) bekezdés szerinti önkormányzat és a praxisjogot megszerezni kívánó orvos megköti.”
A praxistörvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 13. §
(1) bekezdése szerint a praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki - figyelembe
véve az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is - nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek.
Fentiek alapján a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándék bejelentését követően Őrbottyán Város Önkormányzata nevében megkerestem a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetőjét és a praxistörvény hivatkozott rendelkezésének megfelelően a
praxisjog adásvételéről, a praxisjogot megvásárolni kívánó dr. Balogh Enikő fogorvos alkalmasságáról
véleményt kértem. Ezzel párhuzamosan dr. Balogh Enikő fogorvos a praxistörvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének figyelembevételével megindította a
praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásának igazolására irányuló eljárást.
Dr. Balogh Enikő fogorvos önéletrajza az előterjesztés mellékletét képzi. A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály által kiadott igazolás és vélemény az előterjesztés
kiküldéséig nem érkezett meg.
Tekintettel arra, hogy dr. Patonai Imola bejelentését csak Őrbottyán Város Önkormányzatánál tette
meg, ezért a bejelentést és a rendelkezésünkre álló egyéb dokumentumokat Csomád Község Önkormányzatának megküldtük annak érdekében, hogy a képviselő-testület a praxistörvény előírásainak
megfelelően dönteni tudjon a praxisjog elidegenítéséről. A képviselő-testület döntése jelen előterjesztés kiküldésekor még nem állt rendelkezésünkre.
A hivatkozott rendelkezés alapján – amennyiben a képviselő-testület a praxisjog adásvételéhez hozzájárul – a képviselő-testületnek előszerződést kell kötnie dr. Balogh Enikő fogorvossal. Az előszerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képzi.
A tényleges feladat-ellátási szerződés megkötésére a praxisjog megszerzését követően kerül sor,
mellyel egyidejűleg a dr. Patonai Imola fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel fel kell mondani. Így biztosítható a fogorvosi alapellátás folyamatos biztosítása Őrbottyánban
és Csomád településen.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezetet.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Őrbottyán Nagyközség egészségügyi alapellátási körzeteiről
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Közvetlen költségvetési kihatása a szerződéskötésnek nincsen.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi Bizottság véleménye:
Ügyrendi Bizottság véleménye:
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6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2016. (V. 25.) határozata a fogorvosi
alapellátási körzet praxisjogának elidegenítéséről
1. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyán és Csomád településekre kiterjedő fogorvosi alapellátási körzet praxisjogával rendelkező dr. Patonai
Imola fogorvos praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi és a praxisjogot megvásárolni szándékozó dr. Balogh Enikő fogorvossal – a praxisjog megszerzését követően – az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet szerinti fogorvosi körzetre vonatkozóan feladat-ellátási szerződést kíván kötni.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletét képző feladatellátási előszerződést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az előszerződést dr.
Balogh Enikő fogorvossal megkösse.
3. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a dr. Patonai Imola fogorvossal fennálló feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel megszűnteti és felhatalmazza a polgármestert
az ezzel összefüggő szerződés aláírására, intézkedések megtételére.

Őrbottyán, 2016. május ...

Melléklet a …/2016. (V. 25.) határozathoz

Feladat-ellátási előszerződés fogorvosi tevékenység vállalkozás formájában történő ellátására
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Kmetty Károly polgármester,
másrészről dr. Balogh Enikő személyes ellátásra kötelezett fogorvos, mint egészségügyi szolgáltató
(továbbiakban: Szolgáltató) között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) az alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
(továbbiakban: praxistörvény) 2/A. § (1) bekezdésének megfelelően dr. Patonai Imola fogorvos az
Őrbottyán és Csomád településekre kiterjedő fogorvosi alapellátási körzetben fennálló praxisjoga
elidegenítésére vonatkozó szándékát a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Balogh Enikő fogorvos
személyének megjelölésével az Önkormányzat részére bejelentette.

2.

Jelen előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxisban a fogorvosi alapellátási feladatok ellátására vonatkozó, a praxistörvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződés megkötésére való kötelezettségvállalás.

3.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:73. § (1) bekezdése alapján a bíróság a feladat-ellátási szerződést a jelen
előszerződésben rögzített lényeges feltételekkel bármely fél kérelmére létrehozhatja.

4.

Szerződő felek rögzítik, hogy egymással határozatlan időtartamra szóló feladat-ellátási szerződést kötnek az 1. pont szerinti fogorvosi alapellátási körzetben a fogorvosi feladatok ellátására,
amennyiben a Szolgáltató a praxist megvásárolta és igazolja, hogy a praxisengedély kiadására
jogosult egészségügyi államigazgatási szerv részére a praxisengedélyt kiadta.

5.

Szerződő felek rögzítik, hogy a feladatellátás részletes feltételeit a praxistörvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti tartalommal megkötendő feladat-ellátási szerződésben rögzítik.

6.

Szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött
finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól a 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca
88/2. szám alatti rendelőben, illetve annak megszűnését követően az Önkormányzat által biztosított rendelőben teljesíti, melyet az Önkormányzat térítésmentesen biztosít.
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7.

Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.

A szerződés egymással megegyező, 7 pontból álló 6 eredeti példányban készült, amelyet a Felek
képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak
alá Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (V. 25.) számú határozata és
Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) számú határozata alapján.

Őrbottyán, 2016. május …
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Önéletrajz
Név: dr Balogh Enikő
Születési idő: 1987.12.31.
Lakcím: 1089, Budapest, Kálvária utca 7. II/8.
Telefonszám: 70/610-2491
E-mail cím: enci.balogh@gmail.com

Tanulmányok
2002-2006: Tóth Árpád Gimnázium, Biológia-Kémia tagozat, Debrecen
2006-2012: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Fogorvostudományi Kar
Cum Laude minősítés
Szakdolgozati téma: Krónikus
immundeficiens állapotokra

szájüregi

infekciók,

különös

tekintettel

az

Munkatapasztalat
2012-2014: Budpest XX. Kerület, Felnőtt fogászati körzet
2014-

: Budapest XI. Kerület, Felnőtt fogászati körzet

2012-

: Med-Vita Kft., Szakorvosi rendelő

Képzések, Tanfolyamok
- A fogorvostudomány aktuális kérdései, Konzerváló fogászat és Fogpótlástan
- A szájüreg mikrobaflórájának ismerete és vizsgálata a fogorvosi gyakorlatban
- Sürgősségi betegellátás
- Sürgősségi ellátás a fogorvosi rendelőkben történő rosszullétek esetén
- A szív-és érrendszeri betegségek sürgősségi ellátása
- Bioaktív anyagok szerepe a parodontológiai ellátásban, a fogkő eltávolítás és a foggyökér megtisztításának ismeretei
- Az informatikai biztonság gyakorlati kérdései és problémái az egészségügyben
- Erőszakmentes kommunikáció az egészségügyben
- Fogorvosi hipnoterápia /egyetemi kurzus/
- Schultz-féle autogén tréning, alapfokú tanfolyam
Nyelvismeret
Angol: C típusú, komplex középfokú nyelvvizsga
Finn: C típusú, komplex középfokú nyelvvizsga
Német: egyetemi záróvizsga, alapszintű nyelvismeret
Egyéni készség
Empátia, nyitottság, türelem
Hobbi
úszás, futás, nyelvtanulás
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