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Egyszerő szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!
A Pálffi Fogászati, Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: Szekszárd, Béri B.
Á. u. 89.) képviseletében eljáró Dr. Pálffi Gábor, a 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati
körzet vállalkozó orvosa azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Közgyőléshez, hogy a 2012. április
11-én Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerzıdést
felbontani szíveskedjen és egyidejőleg kéri, hogy a további iskolafogászati feladat-ellátásra az
önkormányzat Dr. Kartai Anett (sz.: Kaposvár, 1985.08.29., an.: Marics Anna) Szekszárd,
Alisca u. 32. fsz. 6. szám alatti fogorvost bízza meg, akinek praxisjogát értékesíteni kívánja.
Dr. Pálffi Gábor kérelmét azzal indokolta, hogy magánéleti és szakmai okok miatt
iskolafogászati teendıit a továbbiakban Szekszárdon folytatni nem tudja, ezért kénytelen
praxisjogát elidegeníteni.
Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében a
vállalkozó orvosnak a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve – be kell jelenteni az adott praxisjoggal érintett
települési önkormányzatnak. A törvény (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatnak,
amennyiben a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat-ellátási
szerzıdést kíván kötni, elıszerzıdést kell kötnie, amennyiben az önkormányzat nem kíván a
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat-ellátási szerzıdést kötni,
errıl nyilatkoznia kell.
Fenti jogszabályhely alapján az önkormányzatnak tehát – amennyiben hozzájárul a 4. számú
gyermek és ifjúsági fogászati körzet Dr. Kartai Anett részére történı elidegenítéséhez –
elıszerzıdést kell kötnie a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal, Dr. Kartai Anettel. Ezt
követıen az elıszerzıdés és Dr. Pálffi Gáborral kötött adásvételi szerzıdés alapján Dr. Kartai
Anett kezdeményezi a praxis engedély Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv általi kiadását. Az önkormányzat csak a praxisengedélyre vonatkozó
határozat birtokában kötheti meg a végleges feladat-ellátási szerzıdést.
Dr. Kartai Anett fogorvos idén végzett a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán,
szekszárdi lakos és kifejezte azon szándékát, hogy Dr. Pálffi Gábor iskolafogászati praxisát
megvásárolja, személyében a praxis további zavartalan ellátása továbbra is biztosított. A
Polgármesteri Hivatal elıkészítette a Dr. Kartai Anettel kötendı elıszerzıdést, amely az
elıterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2012. október 24.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: A 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának értékesítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az önálló orvosi
tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § felhatalmazása alapján hozzájárul a
Pálffi Fogászati, Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (képviselıje: Dr. Pálffi
Gábor) tulajdonát képezı 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának
Dr. Kartai Anett részére történı elidegenítéséhez.
2. A Közgyőlés a Pálffi Fogászati, Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (képviselıje: Dr.
Pálffi Gábor) vállalkozó orvossal kötött feladat-ellátási szerzıdést 2012. december 31.
napjával megszünteti.
3. A Közgyőlés a Dr. Kartai Anettel kötendı elıszerzıdést az elıterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
4. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az elıszerzıdés aláírására, a jegyzıt az
elıszerzıdés ellenjegyzésére.
5. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Dr. Kartai Anettel kötendı
feladat-ellátási szerzıdést jóváhagyásra terjessze elı a Közgyőlés soron következı
ülésére.
6. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt és az Egészségügyi Gondnokságot, hogy
gondoskodjanak az önkormányzat tulajdonában lévı Dr. Pálffi Gábor fogorvos részére
használatba adott ingatlan, valamint a berendezések és eszközök átadás-átvételével
kapcsolatos leltár elkészítésérıl.
Határidı: 2012. október 30. (1., 3. és 4. pont tekintetében)
4. pont tekintetében: 2012. november 15.
5. pont tekintetében: 2012. november 30.
6. pont tekintetében: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetıje

Ikt.szám: ……………………..
ELİSZERZİDÉS
Fogászati szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, (a továbbiakban: Megbízó)
másrészrıl Dr. Kartai Anett (szül.: Kaposvár, 1985. 08. 29., an.: Marics Anna, lakcím: 7100
Szekszárd, Bári Balogh Á. u. 89.) fogorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott
napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Szerzıdı felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II.
törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében Dr. Pálffi Gábor, a 4. számú gyermek és
ifjúsági fogászati körzet fogorvosa a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát a
praxisjogot megszerezni kívánó fogorvos személyének megjelölésével Megbízó részére
bejelentette.

2.

Megbízó az 1. pontban foglaltakra tekintettel Dr. Pálffi Gábor fogorvossal 2002. április
1-jén kelt feladat-ellátási szerzıdést 2012. december 31. napjával megszünteteti.

3.

Szerzıdı felek az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) a)
pontja alapján jelen elıszerzıdésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2012.
december 31-ig a 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet ellátására vonatkozóan
feladat-ellátási szerzıdést kötnek, amelyben:
a) Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy nevelési-, oktatási intézményi ellátási
kötelezettséggel mőködtetési jog birtokában biztosítsa a fogászati ellátást
Szekszárd Megyei Jogú Város 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzetére
vonatkozólag.
b) Megbízott vállalja, hogy ellátja a gyermek és ifjúsági fogászati szolgálatot,
valamint a fogászati ügyeleti szolgálatot.
c) Szerzıdı felek a feladat-ellátás helyét meghatározzák, amely a Szekszárd, Béri
Balogh Á. u. 89. szám alatti rendelı.

4.

Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerzıdést 2013. január 1jei hatállyal határozatlan idıre kötik meg.

3.

Megbízott nyilatkozik, hogy az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak
megfelel, és vállalja, hogy jelen elıszerzıdés aláírását követıen a praxisengedély iránti
kérelmet a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének
benyújtja.

4.

Megbízott továbbá vállalja, hogy a praxisengedély birtokában, a feladat-ellátási
szerzıdés megkötésével egyidejőleg kezdeményezi a Tolna Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél a finanszírozási szerzıdés
megkötését.

5.

Jelen elıszerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az önálló
orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló

313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos
rendelkezései az irányadók.
6.

Jelen elıszerzıdést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
…/2012. (X.30.) szekszárdi öh. számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen elıszerzıdést a felek – átolvasást és értelmezést követıen – mint akaratukkal
mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá.
Szekszárd, 2012. …………………

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Horváth István
polgármester
MEGBÍZÓ

Dr. Kartai Anett
fogorvos
MEGBÍZOTT

