Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS

az I. sz fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények, jelenlegi helyzet:
Hajdúsámson Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött fogorvosi feladatok ellátására
az I. sz. fogorvosi körzetvonatkozásában a Sámson Dent Fogszakorvosi Kft.-vel (székhelye: 4031
Debrecen, Gyepűsor utca 25.).
A Sámson Dent Kft. (fogorvosi szolgáltató) képviseletében Gálné Veresegyházy Anikó Jolán
ügyvezető és Dr. Marsalik Tihamér (4031 Debrecen, Derék u. 88. III/9. sz. alatti lakos) fogorvos
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá a praxisjog Dr. Nagy Ivett fogorvostól
történő megvásárlásához. A kérelemhez csatolásra került a jelenleg érvényes munkaszerződés, az
adásvételi előszerződés és a fogorvos végzettségét igazoló okiratok (diploma) másolata.
- Dr. Nagy Ivett fogorvost 2016. július 1 napjától, munkaszerződés szerint, a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala
Népegészségügyi Osztálya
hozzájárulásával helyettesíti Dr. Marsalik Tihamér fogorvos.
- Dr. Nagy Ivett a továbbiakban nem tudja elvégezni a fogászati körzet ellátásához kapcsolódó
feladatokat, ezért praxisjogát át kívánja ruházni Dr. Marsalik Tihamér fogorvosra.
- A feladat-ellátási szerződés 12. pontjában a praxisban személyes ellátásra kötelezett orvos
Dr. Nagy Ivett van nevesítve.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §-a alapján:
- A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott
eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi
körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától.
- A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott
kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben
folytatható.
- A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, mely jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
Javaslat:
- Első lépésként az önkormányzatnak hozzá kell járulnia a Dr. Nagy Ivett és Dr. Marsalik
Tihamér között létrejött adásvételi előszerződés szerinti praxisjog átruházásához.
- A képviselő-testület ezen hozzájárulásával kérheti meg a praxisjog engedélyt Dr. Marsalik
Tihamér fogorvos a Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától.
- A praxisjog engedély megszerzését követően továbbá módosítani kell a feladat-ellátási
szerződés 12. pontját a személyes ellátásra kötelezett személyében történő változás miatt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló II.
törvény 2. §-ában foglaltakra tekintettel – tudomásul veszi, hogy a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.
sz. alatti telephelyen területi alapellátási kötelezettséggel rendelkező I. sz. fogorvosi körzet önálló
orvosi működtetési jogát (praxisjog) Dr. Nagy Ivett fogorvos el kívánja idegeníteni Dr. Marsalik
Tihamér fogorvos részére.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 090096085 szervezeti
egység azonosítóval megjelölt fogorvosi praxisban Dr. Marsalik Tihamér fogorvos lássa el a fogorvosi
feladatokat a praxisjog megszerzését követően.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sámson Dent Fogszakorvosi Kft-t, mint
működtetőt, valamint Dr. Nagy Ivett és Dr. Marsalik Tihamér fogorvost értesítse.
Határidő: 2018. május 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Hajdúsámson, 2018. április 20.

Antal Szabolcs
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Jogi és Szervezési Osztály:
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:
Jegyző:

***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.***
Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető
Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető
Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető
Dr. Danku József
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