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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény értelmében a háziorvos,
fogorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban
meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre
emelkedésétől. A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott
kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi,
fogorvosi körzetben folytatható.
A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó
orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó orvosnak be kell jelenteni az
önkormányzatnak. Ezt követően az önkormányzatnak – a praxisjog engedélyezésére
jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően – 45
napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén –
az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, mely esetben
előszerződést kell kötni; az előszerződés alapján tudja a leendő házi
gyermekorvos benyújtani a praxisengedély iránti kérelmét, amely birtokában
lehet végleges szerződést kötni.
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést
kötni. Ha nincs nyilatkozat, akkor az a törvényi vélelem, hogy a praxisjogot
megszerezni kívánó házi gyermekorvossal a feladat-ellátási szerződést meg
kívánja kötni az önkormányzat.
Dombóvár Város Önkormányzata a II. számú dombóvári fogorvosi körzetre
(praxiskód: 170096013) a ZSANNA ARANYHÍD Bt.-vel kötött feladatellátási
szerződést, a személyesen közreműködő, praxisjoggal rendelkező fogorvos dr. Fábián
Zsuzsanna (nyilvántartási száma: 27125). Dr. Fábián Zsuzsanna július 8-án
bejelentette, hogy el kívánja idegeníteni a praxisjogát, az azt megszerezni kívánó orvos
Józan Dániel (alapnyilvántartási száma: 79677), aki egyúttal az egészségügyi
szolgáltató Bt.-ben is átvenné a tulajdonlást és az üzletvezetést. A praxisváltás
tervezett időpontja 2015. szeptember 1-je, amennyiben ahhoz az önkormányzat
hozzájárul, illetve a szükséges engedélyek is rendelkezésre állnak.
Józan Dániel városunkban él, orvosi tanulmányait idén abszolválta a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar fogorvosi szakán, angol és német
nyelvből is nyelvvizsgával rendelkezik. Józan úr a feladatellátást továbbra is a
Szabadság utca 2. alatti fogorvosi rendelőben szeretné végezni.
A bejelentésről véleménykérés céljából értesítettük a Dombóvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályát. A vélemény kialakítása hosszabb időt vesz igénybe
(mivel Józan Dániel frissdiplomás), az engedélyező szerv tulajdonképpen ennek

keretében vizsgálja, hogy az ellátandó feladathoz szükséges szakképesítésekkel,
igazolásokkal, tagságokkal rendelkezik-e a praxisjogot megszerezni kívánó orvos. A
népegészségügyi szerv véleménye valószínűleg nem fog a képviselő-testületi ülésig
rendelkezésre állni, a határozati javaslat ennek figyelembevételével került
megfogalmazásra.
Szükséges megemlíteni, hogy a ZSANNA ARANYHÍD Bt.-vel kötött feladatellátási
szerződésben az elutasítás esetére a következők kerültek kikötésre: „Amennyiben a
megbízott vagy a fogorvos halála esetén a praxisjog folytatására jogosult el szeretné
idegeníteni a praxisjogot, és az azt megszerezni kívánó, az előírt feltételeknek
megfelelő orvossal kapcsolatban a megbízó önkormányzat úgy dönt, hogy nem kíván
vele szerződést kötni, vagy nem hoz döntést az elidegenítésre nyitva álló időtartam
alatt, abban az esetben az önkormányzat a praxisjogot eladni kívánó fogorvosnak,
illetve annak halála esetén a praxisjog folytatására jogosultnak egyszeri kártalanítást
fizet a praxisjog értékének 50%-ának megfelelő összegben. A praxisjog értéke az
eladást megelőző évben kapott OEP finanszírozási összeg.”
A II. számú fogorvosi körzet egyébként Kocsola és Várong települések közigazgatási
területére is kiterjed, velük olyan együttműködési megállapodást kívánunk kötni az
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelet
alapján, amelyben minden döntés tekintetében Dombóvár Város Önkormányzatát
hatalmazzák fel. A ZSANNA ARANYHÍD Bt. és Dr. Fábián Zsuzsanna
iskolafogászati feladatokat is ellát a Szivárvány Óvodában, illetve – megosztva dr.
Smátrola Gáborral – a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményben. E tekintetben szintén új szerződést kell kötni.
Az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya praxisengedélyt annak a
kérelmezőnek ad, aki a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet foglalt feltételeket teljesíti
és igazolja a feladat-ellátási előszerződés megkötésének tényét. A kiadott
praxisengedély birtokában kerülhet sor a végleges feladat-ellátási szerződés
megkötésére, mely a működési engedély kiadásának egyik előfeltétele. A működési
engedélyt szintén a járási hivatal népegészségügyi osztálya adja ki, ennek megszerzése
után kezdheti meg tevékenységet az új orvos.
Mindenképpen örvendetes, hogy a dombóvári egészségügyi alapellátásba egy újabb
fiatal orvos kapcsolódik be, így a feladatellátás hosszú távon megoldott, ezért javasolt,
hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a praxisváltáshoz, amennyiben az engedélyező
szerv is úgy ítéli meg, hogy Józan Dániel az előírt feltételeket teljesíti.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.

Határozati javaslat
A II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó praxisjogot megszerezni kívánó Józan
Dániel fogorvossal történő szerződéskötésről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Fábián Zsuzsanna
bejelentése alapján egyetért azzal, hogy a dombóvári II. számú fogorvosi körzetre
(praxiskód: 170096013) vonatkozó praxisjogot megszerezni kívánó Józan Dániel –
a praxisjog megszerzése esetén – a körzetben területi ellátási kötelezettséggel
önálló orvosi tevékenységet végezzen, és arról nyilatkozik, hogy a praxisjog
megszerzése esetén vele, illetve az ő személyes közreműködésével tevékenységet
végző egészségügyi szolgáltatást végző gazdasági társasággal feladatellátási
szerződést köt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a) a Józan Dániellel való előszerződés aláírására az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontjának
megfelelően, amennyiben a praxisjog engedélyezésére jogosult
egészségügyi államigazgatási szerv véleménye szerint Józan Dániel telesíti a
előírt feltételeket,
b) a dombóvári II. számú fogorvosi körzetre (praxiskód: 170096013)
vonatkozó praxisengedély kiadása esetén határozatlan időre szóló
feladatellátási szerződés aláírására e praxis tekintetében a fogorvosi
feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére az egészségügyi
szolgáltatást végző, jelenleg a ZSANNA ARANYHÍD Bt. viselő gazdasági
társasággal, amelynek melynek keretében társasági részesedés alapján Józan
Dániel az önálló orvosi tevékenységét fog végezni.
2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a ZSANNA ARANYHÍD Bt. és Dr. Fábián
Zsuzsanna által a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelyén, illetve
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában végzett
iskolafogászati feladatok ellátására a dombóvári II. számú fogorvosi körzetre
(praxiskód: 170096013) vonatkozó praxisengedély kiadása esetén az 1. a pontnak
megfelelően kerüljön megkötésre határozatlan idejű feladatellátási szerződés, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
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