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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A 49. számú területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet (4030 Debrecen,
Epreskert u. 22.) működtetője a PEnnifog 32 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 4030 Debrecen, Epreskert u. 22., képviseli: Juscsák Enikő,
cégjegyzékszám: 09-09-007088, adószám: 11962058-1-09) (a továbbiakban: PEnnifog 32
Kft.), amelynek keretében a fogorvosi feladatok ellátását személyes közreműködőként a
praxisjog jogosultja, Dr. Rémiás Géza fogszakorvos biztosítja.
Az egészségügyi szolgáltató képviselője bejelentette, hogy Dr. Rémiás Géza praxisjogát Dr.
Zolnai Vilmos fogszakorvos kívánja megszerezni és 2019. augusztus 1. napjától a 49. számú
fogorvosi körzetben önálló fogorvosi tevékenységet tervez végezni. A PEnnifog 32 Kft., mint
egészségügyi szolgáltató, Dr. Zolnai Vilmost a praxisjog megszerzését követően az ellátásban
személyes közreműködőként kívánja alkalmazni, melyhez kéri a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatával 2019. január 1. napján hatályba lépett feladat-ellátási szerződés
módosítását.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint a praxisjog önálló orvosi
tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. A praxisjog
olyan személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely elidegeníthető.
A jogosultnak a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát a praxisjoggal érintett települési
önkormányzatnak be kell jelentenie, megnevezve a praxisjogot megszerezni kívánó orvost.
Amennyiben az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási
szerződést kíván kötni, a felek előszerződést kötnek.
A praxisjog engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az önkormányzat és a kérelmező
között kötött előszerződést. A praxisengedélyt az egészségügyi államigazgatási szerv adja ki,
ha a kérelmező megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. A praxisjog
jogosultja – a helyettesítés kivételével – csak egy fogorvosi körzetben végezhet önálló orvosi
tevékenységet.
Dr. Zolnai Vilmos diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi
Karán szerezte. Az egyetemi oklevelének száma: 280-25/1992, kelte: 1992. július 4.
A jelölt fog- és szájbetegségek képesítéssel (oklevelének száma: 1747/1994., kelte: 1994.
december 9.), valamint konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával (oklevelének száma:
1140/2006., kelte: 2006. október 3.) rendelkezik. Az orvosi alapnyilvántartási száma
(pecsétszám): 51623.
A fentiek figyelembevételével Dr. Zolnai Vilmos jogosult fogorvosi tevékenység folytatására.
A fogorvosi feladatok végzésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés a praxisjogot engedélyező
határozat véglegessé válását követően köthető meg.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (1) bekezdése és a 2. melléklet
1. pont 1.17. alpontja alapján
1.) kinyilvánítja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp
László polgármester, székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.) a 49. számú fogorvosi körzet
fogorvosi feladatainak ellátását a praxisjogot megszerezni szándékozó Dr. Zolnai Vilmos
fogszakorvos személyes közreműködésével kívánja biztosítani 2019. augusztus 1. napjától.
2.) Az 1.) pontban foglaltakra tekintettel felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Zolnai Vilmos
fogszakorvossal előszerződést kössön a mellékletben foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3.) Felkéri a jegyző útján az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy Dr. Zolnai Vilmos
fogszakorvos praxisjogát engedélyező határozat véglegessé válását követően a 49. számú
fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó, a PEnnifog 32 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4030 Debrecen, Epreskert u. 22., képviseli:
Juscsák Enikő, cégjegyzékszám: 09-09-007088, adószám: 11962058-1-09) kötendő feladatellátási szerződést terjessze az Egészségügyi és Szociális Bizottság elé.
Határidő: a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válását követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. június 13.
Dr. Bene Edit
osztályvezető

Határozati javaslat melléklete
ELŐSZERZŐDÉS
Fogorvosi feladatok ellátására

mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp
László polgármester, székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Dr. Zolnai
Vilmos fogszakorvos – együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban: Felek) – között a mai
napon az alábbi feltételek szerint:
1. A Felek megállapítják, hogy a 49. számú területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi
körzet praxisjogának jogosultja Dr. Rémiás Géza értékesítette praxisjogát, melyre vonatkozóan
előszerződést kötött Dr. Zolnai Vilmos fogszakorvossal.
2. Dr. Zolnai Vilmos fogszakorvos kijelenti, hogy a praxisjog megszerzésének feltételeivel
rendelkezik.
3. A Felek megállapodnak, hogy az ellátásban személyes közreműködő Dr. Zolnai Vilmos
fogszakorvos a PEnnifog 32 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 4030 Debrecen, Epreskert u. 22., képviseli: Juscsák Enikő, cégjegyzékszám: 0909-007088, adószám: 11962058-1-09) alkalmazottjaként végzi tevékenységét.
4. Amennyiben Dr. Zolnai Vilmos a praxisjogot megszerzi, a praxisjogot engedélyező határozat
véglegessé válását követően az Önkormányzat a 49. számú területi ellátási kötelezettséggel
működő fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozóan feladat-ellátási
szerződést köt a PEnnifog 32 Kft.-vel.
5. A jelen előszerződés alapján megkötendő határozatlan időtartamú fogászati feladatok
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 2019. augusztus 1. napján lép hatályba.
6. Az egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok
ellátásához szükséges fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.
7. A jelen előszerződést kötő és a praxisban személyes közreműködést vállaló fogszakorvos
által bemutatott okiratokban szereplő adatok:
Név: Dr. Zolnai Vilmos
Az egyetemi oklevélének száma: 280-25/1992, kelte: 1992. július 4.
Fog- és szájbetegségek szakvizsga oklevelének száma: 1747/1994., kelte: 1994. december
9.
Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga oklevelének száma: 1140/2006., kelte:
2006. október 3.
Az orvosi alapnyilvántartási száma (pecsétszám): 74905.
Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Az előszerződést a felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Debrecen, 2019. június ….
.................................................................
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli:
Dr. Papp László
polgármester

...............................................................
Dr. Zolnai Vilmos
fogszakorvos

