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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületeinek  
2015. szeptember 24-i ülésére 

 
 
Tárgy: Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról 
Ikt.sz.: LMKOH/3576/18/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Szabó Izabella Laura 2015. április 23. napján benyújtott szándéknyilatkozatában bejelentette a 
030096105 azonosítószámú praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát Dr. Dénes Zsolt részére. 
A tárgyi nyilatkozat alapján a 2015. május 21. napján tartott ülésén úgy döntött a Képviselő-testület, 
hogy nem kíván feladat-ellátási szerződést kötni Dr. Szabó Izabella Laura által megjelölt Dr. Dénes 
Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) a Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis működtetésére.  
 
Dr. Szabó Izabella Laura - az előterjesztés 1. mellékletét képező - 2015. augusztus 12. napján 
benyújtott szándéknyilatkozatában ismételten bejelentette a 030096105 azonosítószámú praxisjog 
elidegenítésére vonatkozó szándékát Dr. Dénes Zsolt részére.  
 
A szolgáltatást a praxisjog jogosultja a feladat-ellátási szerződés alapján az egészségügyi 
közszolgáltatásért felelős, Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6050 
Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatti Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében (a továbbiakban: Egészségház) látja el. 
Az adott praxisjoghoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződés a Fogsordoktor Bt-vel áll fenn, mellyel 
Dr. Szabó Izabella Laurának 2015. május 31. napjáig munkaviszonya állt fenn. A Fogsordoktor Bt. 
2015. augusztus 01. napja óta a fogászati ellátást helyettesítés keretében dr. Dénes Zsolt Doktor 
Úrral látja el. A Fogsordoktor Bt. akként nyilatkozott, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy 
dönt, hogy a praxisjog Dr. Dénes Zsolt részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, úgy a hatályos 
feladat-ellátási szerződés megszüntetését kezdeményezi. 
 
A praxisjog elidegenítésére vonatkozó jogszabályi hátteret az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.), az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 
szabályozza.  
 
Az Öotv. 2. § (1) bekezdés alapján a háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának 
jogszabályban meghatározott eseteit kivéve- csak személyesen folytathat az önkormányzat által 
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.  
A (3) bekezdés értelmében a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.   A (8) 
bekezdés szerint a praxisjog elidegenítésére irányuló jog a praxisjog jogosultját is megilleti. A (9) 
bekezdése alapján a praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem 
ingyenesen, sem visszterhesen más részére át nem engedhető.  
 
A 2/A. § (1) bekezdés szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a  praxisjogot 
megszerezni kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott 
praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.  
 
Az önkormányzat ezt követően az alábbi lehetőségek közül választhat az Őotv. 2/A. § (2) bekezdés 
alapján: 
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 amennyiben az önkormányzat 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 

 amennyiben nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben 
feladat-ellátási szerződést kötni, erről a bejelentés napjától számított 45 napon belül 
nyilatkoznia kell. Amennyiben az önkormányzat nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a 
praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal az adott körzetben a feladat-ellátási szerződést 
meg kívánja kötni.  

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feladatellátási-szerződés tartalmi elemeit az 
Öotv. 2/B. § (1) bekezdése határozza meg, ezek a következők:  

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 
fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 
d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal 
rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani, 
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 
h) a szerződés időtartama, 
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

 
A Korm.rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a praxisjogot csak olyan személy részére lehet 
elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog 
megszerzéséhez szükséges feltételeknek.  
 
Az Öotv. 2/A. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat döntését a praxisjog engedélyezésére 
jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének a kikérést követően hozza meg. A Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 2015. szeptember 17. napján kelt 
tájékoztatása a jelen előterjesztésem 2. mellékletét képezi.  
 
Tekintettel arra, hogy a feladat-ellátási szerződés megszüntetésére nem került sor, így amennyiben a 
Képviselő-testület hozzájárul a praxisjog elidegenítéséhez, úgy ezt csak feltételesen teheti meg.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztésem 3. mellékletét képezi 
továbbá Dr. Dénes Zsolt szakmai programja, továbbá a Fogsordoktor Bt. által készített szakmai 
vélemény. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy dr. Dénes Zsolt benyújtott 
egy aláírásgyűjtő ívet, melyben mintegy 580 páciens támogatta azt, hogy dr. Dénes Zsolt fogorvosi 
tevékenységet folytasson Lajosmizse Város Önkormányzatának 2. számú fogorvosi körzetében.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. 
§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, 
felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és 
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Az Mötv. 60. § -a alapján a bizottság ülésének 
összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, 
döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített 
jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
Erre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztéssel érintettek 
nyilatkozataikban hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. 
 



 4

A fent írtak alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  
 
 

Határozat-tervezet 
 
…/2015. (…) ÖH 
Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy dr. 

Szabó Izabella Laura Lajosmizse 2. sz. fogorvosi körzetében a területi ellátási joggal és 
kötelezettséggel járó fogorvosi praxisjogot el kívánja elidegeníti.   
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Szabó 
Izabella Laura által megjelölt Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) 
Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis működtetésére feladat-ellátási szerződést kíván kötni. 
Az ehhez szükséges feladat-ellátási előszerződés megkötésének az a feltétele, hogy a 
Fogsordoktor Bt. írásban nyilatkozik és vállalja, hogy a fennálló feladat-ellátási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez feltétel nélkül hozzájárul az 
azt megelőző nappal, amellyel Dr. Dénes Zsolt a tevékenység végzéséhez szükséges 
engedélyek megszerzését igazolja a polgármester felé, és vele a feladat-ellátási 
szerződés megköthető.  
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Fogsordoktor Bt. (székhely: 1202 Budapest, Baross utca 45. 5/21., 
cégjegyzékszám: Cg. 03-06-115927) 2.) pontban meghatározott írásbeli nyilatkozatának 
benyújtásakor a Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis működtetésére irányuló feladat-
ellátási előszerződést Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) megkösse. 

 
4.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy – a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek Dr. Dénes Zsolt 
által történő megszerzését követően - a Fogsordoktor Bt-vel fennálló feladat-ellátási 
szerződést közös megegyezéssel megszüntesse, és Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási 
szám: 46255) feladat-ellátási szerződést megkösse.   

 
5.) Amennyiben a jelen határozat alapján nem kerül sor a Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis 

működtetésére irányuló feladat-ellátási előszerződés, valamint a feladat-ellátási 
szerződés megkötésére, abban az esetben Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tud és nem is kíván feladat-ellátási szerződést 
kötni Dr. Szabó Izabella Laura által megjelölt Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 
46255), és a Fogsordoktor Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerződés hatályban marad.  
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 24. 
 
Lajosmizse, 2015. szeptember 11.     

 
 
Basky András sk. 

             polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
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Előterjesztés 3. számú melléklete 
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