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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság !
A 7. számú területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet (Debrecen, Füredi út 42.)
működtetésével DMJV Önkormányzata 2005. január 1. napjától a MEDICS-DENT Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 3/C., képviseli: Dr. Péter Csilla),
bízta meg. A praxisjog folytatására jogosult Dr. Péter Csilla bejelentette, hogy el kívánja idegeníteni
a praxisjogát.
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 és folytatható.
A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékot a praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak
be kell jelenteni, megnevezve a praxisjogot megszerezni kívánó orvost. Amennyiben az
önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, a
felek előszerződést kötnek. Ha az önkormányzat nem kíván feladat-ellátási szerződést kötni, erről a
bejelentéstől számított 45 napon belül nyilatkoznia kell. Ha a megjelölt határidőn belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az önkormányzat meg kívánja kötni a feladat-ellátási
szerződést a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal.
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.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek. A praxisengedély kiadása
annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal
érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult. A fogorvosi
szolgáltatást nyújtó szervezetben önálló fogorvosi tevékenységet kizárólag praxisjoggal rendelkező
tag, illetve alkalmazott láthat el. A praxisjog jogosultja - a helyettesítés kivételével - csak egy
fogorvosi körzetben végezhet önálló orvosi tevékenységet.
Dr. Péter Csilla fogszakorvos praxisjogát Dr. Herczeg Mátyás fogorvos kívánja megszerezni és
2016. október 01. napjától a 7. számú fogorvosi körzetben önálló fogorvosi tevékenységet tervez
végezni.
Dr. Herczeg Mátyás diplomáját a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán szerezte 2015.
június 26-án. Diplomájának száma: 395-15/2015. DE FOK. Az orvosok működési nyilvántartási
száma: 79604. A jelölt 2016. őszétől szándékozik a rezidensképzést elkezdeni, amely sikeres
befejeztével fogszakorvosi képesítést szerez.
A fentiek figyelembevételével Dr. Herczeg Mátyás jogosultan folytathat fogorvosi tevékenységet.
Az önkormányzat a minőségi betegellátás érdekében elvárhatja az egészségügyi alapellátó
szolgáltatótól a szakmai jártasságot, tapasztalatot, rutint és az elmélyült tudást, amely által az ellátás
magasabb színvonalon biztosított. Ennek érdekében az önkormányzat a feladat-ellátási
szerződéskötés feltételéül szabhatja, hogy a jelölt rendelkezzen fogszakorvosi képesítéssel, vagy
vállalja annak megszerzését.
Amennyiben az Önkormányzatunk feladat-ellátási szerződést köt a jelölttel, a továbbiakban a
fogorvosi körzetet egyéni vállalkozóként szándékozik működtetni.
A fogorvosi feladatok végzésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés, melyben a fogszakorvosi
képesítés megszerzésének kötelezettsége szerepel, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre
emelkedését 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 a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja és a 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 1.14. pontja értelmében
1.) kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 7. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátását
Dr. Herczeg Mátyás, mint a praxisjogot megszerezni kívánó fogorvos személyes közreműködésével
biztosítja 2016. október 1. napjától.
2.) Az 1.) pontban foglalt szándék teljesülése érdekében Dr. Herczeg Mátyással előszerződést köt a
mellékletben foglaltak szerint.
3.) Felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
4.) Felkéri a Jegyző útján az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy Dr. Herczeg Mátyás
praxisjogát engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően a 7. számú fogorvosi körzet
működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződést terjessze az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elé.
Határidő: a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
De b r e c e n, 2016. június 15.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

Határozati javaslat melléklete

Előszerződés
fogorvosi feladatok ellátására,
mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp
László polgármester, 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi közszolgáltatásért felelős
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: Dr. Herczeg Mátyás között a mai napon az
alábbi feltételek szerint:
1. A felek megállapítják, hogy Dr. Herczeg Mátyás praxisjog adásvétele tárgyában előszerződést
kötött a 7. számú fogorvosi körzetben önálló orvosi tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel
végző praxisjog jogosultjával.
2. Dr. Herczeg Mátyás kijelenti, hogy a praxisjog megszerzésének feltételeivel rendelkezik.
3. A felek megállapodnak, hogy amennyiben Dr. Herczeg Mátyás a praxisjogot megszerzi, a
praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően az Önkormányzat feladat-ellátási
szerződést köt a Dr. Herczeg Mátyás személyes közreműködésével működő egészségügyi
szolgáltatóval, a 7. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására területi ellátási
kötelezettséggel.
4. A jelen előszerződés alapján megkötendő feladat-ellátási szerződést a felek 2016. október 1.
napjától határozatlan időre kötik.
5. A Dr. Herczeg Mátyás személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató a
fogorvosi ellátást a 4027 Debrecen, Füredi út 42. szám alatti, önkormányzati tulajdonú rendelőben
köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel.
6. A feladat-ellátási szerződést megkötő egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és
helyiségei fenntartásával járó költségeket saját maga viseli, az eszközök működőképes
rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik.
7. Az egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok
ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötendő
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.
8. A jelen előszerződést kötő és a praxisban személyes közreműködést vállaló fogorvos által
bemutatott okiratokban szereplő adatok:
Név: Dr. Herczeg Mátyás
Orvosi oklevelének száma: 395-15/2015. DE FOK, kelte: 2015. június 26.
Orvosok működési nyilvántartásába vételének száma: 79604
Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
Az előszerződést a felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Debrecen, 2016. ….......................... …...
.................................................................
DMJV Önkormányzata
képviseli:
Dr. Papp László
polgármester

................................................................
Dr. Herczeg Mátyás
fogorvos

