
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere 

ELŐTERJESZTÉS 
az 1. számú fogorvosi körzet praxisjogával kapcsolatban 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben 
eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (\. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint, mely a koronavírus
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra 
került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve 
a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti.

Előzmények: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a Sámson Dent 
Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: fogorvosi szolgáltató) 2016. január 
28. napján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2016. (1. 28.) öh. sz. határozata 
alapján feladat-ellátási szerződést kötöttek az 1. számú fogorvosi körzet 14-18 életév közötti, 
iskolafogászati ellátásban nem részesülő, tanköteles és nem tanköteles lakosainak, valamint a 18. 
életévet betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátására, folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. 
A fogorvosi szolgáltató képviseletében Dr. Jeney-Gál Enikő Klára ügyvezető és Dr. Marsalik Tihamér 
(                                                   alatti lakos) fogorvos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy 
Dr. Marsalik Tihamér tartós akadályoztatása miatt, az önkormányzat járuljon hozzá a praxisjog Dr. Imre 
Judit Édua fogorvos részére történő értékesítéshez. A kérelemhez csatolásra került az adásvételi 
szerződés és a Dr. Imre Judit Édua fogorvos végzettségét igazoló okiratok (diploma) másolata.

A kérelemben foglaltak alapján Dr. Marsalik Tihamér a továbbiakban nem tudja elvégezni az 1. számú 
fogászati körzet ellátásához kapcsolódó fogorvosi feladatokat, ezért praxisjogát át kívánja ruházni Dr. 
Imre Judit Édua fogorvosra. Az önkormányzat és a fogorvosi szolgáltató között fennálló feladat-ellátási 
szerződés 12. pontjában, a praxisban személyes ellátásra kötelezett orvosként Dr. Marsalik Tihamér 
van nevesítve, tehát szükséges a feladat-ellátási szerződés ezen, pontjának módosítása. 

Jogszabályi háttér: 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) 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. 

(2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel -
csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.
(3) A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, mely jogszabályban meghatározott
feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.

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 feladat
ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45 napon belül 
nyilatkoznia kell. 

A Dr. Marsalik Tihamér és Dr. Imre Judit Édua között létrejött adásvételi szerződés érvényessé 
válásához szükséges az önkormányzat jóváhagyása, illetve az önkormányzat és a fogorvosi 
szolgáltató között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása. 

Javaslat: 



Első lépésként az önkormányzatnak hozzá kell járulnia a Dr. Marsalik Tihamér és Dr. Imre 
Judit Édua közötti praxisjog átruházáshoz. 
A képviselő-testület ezen hozzájárulásával kérheti meg a praxisjog engedélyt Dr. Imre Judit 
Édua fogorvos a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztályától. 
A praxisjog engedély megszerzését követően módosítani kell a feladat-ellátási szerződést, 
különösen annak 12. pontját a személyes ellátásra kötelezett személyében történő változás 
miatt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Kat. 46. § (4) 
bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást 
elfogadni szíveskedjen. 

tói /2021. (111.25.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősített és 
meghosszabbított veszélyhelyzetben - az önálló orvosi tevékenységről szóló II. törvény 2/A. § (1) és 
(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - tudomásul veszi Dr. Marsalik Tihamér fogorvos 4251 
Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti telephelyen területi alapellátási kötelezettséggel rendelkező 1. 
sz. fogorvosi körzet önálló orvosi működtetési jogának eladásáról szóló bejelentését, egyúttal 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 236.; Cg.09-09-006634; adószám: 11841973-1-09), 
mint fogorvosi szolgáltatóval 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződést, különös 
tekintettel a szerződés 12. pontjára a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal módosítja, 
hogy a 090096085 szervezeti egység azonosítóval megjelölt fogorvosi praxist megvásárolni 
szándékozó Dr. Imre Judit Édua (                                                   alatti lakos) fogorvos lássa el a fogorvosi 
feladatokat a praxisjog megszerzését követően, amennyiben a praxisjog engedélyezésére jogosult 
egészségügyi államigazgatási szerv véleménye ezt lehetővé teszi.

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről a Sámson Dent Fogszakorvosi 
Kft. vezetőjét értesíti. 

Határidő: folyamatos, praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi szerv véleményének 
megkérése azonnal 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2021. március 25. 

,,A döntéshozatalra a Kat. 46. 

Az előter'esztést készítette: Dr. Deák Bernadett 

Jo i és Szervezési Osztál : Dr. Deák Bernadett osztál vezető 

Pénzü i és Gazdasá i Osztál : Bu'dosóné Czir'ák Mariann osztál 

Dr. Danku József 
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Tervezet 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES 

SZERKEZETBEN 

mely létrejött egyrészről Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 
5., Adószám: 15728544-2-09, KSH törzsszám: 728548, E-mail: polgarmester@hajdusamson.hu) 
képviseletében eljáró Antal Szabolcs polgármester, mint közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségü Társaság (4031 Debrecen, Károli 
Gáspár u. 236., cégjegyzékszám: 09-09-006634, adószám: 11841973-1-09) képviseletében eljáró 
Gálné Veresegyházy Anikó ügyvezető, mint Fogorvosi Szolgáltató (a továbbiakban: Fogorvosi 
Szolgáltató) (együtt: Felek) között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 

1. 

Előzmények: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Sámson Dent Kft. 2016. január 28. napján feladat-ellátási 
szerződést kötöttek az 1. számú fogorvosi körzet 14-18 életév közötti tanköteles és nem tanköteles 
lakosainak, akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban - valamint a 18. életévet 
betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátásának tárgyában a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Ezen szerződést Felek Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 131/2018. (V. 24.) öh. sz. határozata alapján 2018. május 24. 
napján módositották a praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos személyében történt 
változásokra tekintettel, majd Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 195/2018. 
(VIII. 30.) öh. sz. határozata alapján 2018. augusztus 30. napján ismételten módositották a rendelési 
időben bekövetkezett változásokra tekintettel. Felek Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő
testülete 184/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozata alapján 2019. október 21. napján ismételten 
módosították a közöttük 2016. január 28. napján létrejött szerződést a fogorvosi rendelő és kiszolgáló 
helyiségei fenntartási költségeinek vonatkozásában. 
A Sámson Dent Kft. képviseletében Dr. Jeney-Gál Enikő Klára 2020. szeptember 28. napján azzal a 
kéréssel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzata felé, hogy Dr. Marsalik Tihamér, mint a 
praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos esetleges akadályoztatása esetére Dr. Hegymegi 
Ferenc fogorvos személyében általános helyettest kiván igénybe venni, továbbá a helyettesítésre való 
tekintettel a rendelési idő módosítását is szeretnék kezdeményezni. 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 139/2020. (X. 15.) öh. sz. határozatában - 
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - 
elhatározta, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4032 
Debrecen, Károli Gáspár u. 236., Cégjegyzékszám: 09-09-006634), mint Fogorvosi Szolgáltatóval a 
2016. január 28. napján létrejött, feladat-ellátási szerződést Dr. Hegymegi Ferenc általános helyettes 
személyével kiegészíti és a rendelési idő tekintetében módosítja a határozat melléklete szerinti 
formában és tartalommal, közös megegyezéssel. 
A Fogorvosi Szolgáltató képviseletében Dr. Jeney-Gál Enikő Klára ügyvezető és Dr. Marsalik Tihamér (                                                  
alatti lakos) fogorvos 2021. március 8. napján kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy Dr. 
Marsalik Tihamér tartós akadályoztatása miatt, az önkormányzat járuljon hozzá a praxisjog Dr. Imre 
Judit Édua fogorvos részére történő értékesítéshez. Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város 
Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 
szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben - az önálló orvosi 
tevékenységről szóló II. törvény 2/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - meghozott ... 
./2021. (111.25.l polgármesteri határozatában tudomásul vette Dr. Marsalik Tihamér fogorvos 4251 
Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti telephelyen területi alapellátási kötelezettséggel rendelkező 1. sz. 
fogorvosi körzet önálló orvosi működtetési jogának eladásáról szóló bejelentését, egyúttal 
kinyilvánította azon szándékát, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 236.; Cg.09-09-006634; adószám: 11841973-1-09), mint 
fogorvosi szolgáltatóval 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződést, különös tekintettel a 
szerződés 12. pontjára, annak érdekében, hogy a 090096085 szervezeti egység azonosítóval megjelölt 
fogorvosi praxist megvásárolni szándékozó Dr. Imre Judit Édua (                                                    ajtószám 
alatti lakos) fogorvos lássa el a fogorvosi feladatokat az alábbiakban módosítja:
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