
 
Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának  

P O L G Á R M E S T E R E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

 

 

          

 

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat az 5. számú felnőtt fogorvosi körzetre (1237 Budapest, Újtelep u. 4. Szentlőrinci 

ltp. 1144. ép.) vonatkozóan a (név) Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-

ellátási előszerződés megkötésére 

 

 

 

Előterjesztő:       Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:     Köblös Anita  

       osztályvezető-helyettes 

       Szociális és Köznevelési Osztály  

 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:   

 

 

Bizottsági ülés időpontja, amely 

ülésen a Bizottság tárgyalta volna*:   2021. március 10. 

 

 

Ellenjegyzők:    Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes   

 Polgármesteri Kabinet  

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:    dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

 

 

Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester 

jogosult döntést hozni. 
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Tisztelt Bizottság! 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi 

előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket. 

 

 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

az 5. számú felnőtt fogorvosi körzet (1237 Budapest, Újtelep u. 4. Szentlőrinci ltp. 1144. ép) 

működtetésére (név) Fogászati Betéti Társasággal (Székhely.; adószám:; cégjegyzékszám:; 

képviseli: - a megbízási- majd a feladatellátási szerződés megkötésének időpontjában - (név)) 

a felnőtt fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében 1998. március 30. napján megbízási-, 

majd 2015. február 27. napján határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötött. 

 

(név) felnőtt fogorvos 2020. augusztus 01. napján váratlanul elhunyt.  

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (4) bekezdése értelmében  

„(4) A praxisjog jogosultjának halála esetén - egymást követő sorrendben - a praxisjog 

folytatására 

a) a házastárs, illetőleg 

b) az egyenesági leszármazó 

jogosult. A b) pontban meghatározott személyek között a leszármazási fok határozza meg a 

praxisjog folytatására való jogosultság sorrendjét.” 

 

(név) váratlan halálának okán a (név) Fogászati Betéti Társaság további működtetését a 

betéti társaság kültagja, az örökhagyó felesége (név ) képviseli.  

 

(Név) örökhagyó örökösei a személyes egyeztetések során úgy nyilatkoztak, hogy 2020. 

október 01. napjával az 5. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetését továbbra is a (név) 

Fogászati Betéti Társaság keretén belül biztosítják oly módon, hogy a szolgáltatást 

foglalkoztatási jogviszony keretében (név) (szül:. pecsétszám: 90778) végzi személyes 

ellátási kötelezettséggel, a praxisjog elidegenítéséig, de legfeljebb 2021. július 31. napjáig.  

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 71/2020 (IX.09.) számú határozatában egyetértett a 

(név) Fogászati Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosításával, mely 

szerint az 5. számú felnőtt fogorvosi körzet betegeinek fogászati ellátását 2020. október 01. 

napjától – a praxisjog eladásáig, de legfeljebb 2021. július 31. napjáig - a (név) Fogászati 

Betéti Társaság által foglalkoztatott (név) fogorvos végezze személyes ellátási 

kötelezettséggel.  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya BP-

20/NEO/10037-2/2020 ügyiratszámú levelében „(név) fogorvost a 1237 Budapest Újtelep u. 

2. száma alatti telephelyen a 430096602 azonosító számú betöltetlen 5. körzet, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő rendelőben, területi 

ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt fogorvosi praxisban tartós helyettes orvosként a BFKH 
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XX. kerületi Hivatala nyilvántartásba vette. A tartósan betöltetlen állást (név) legfeljebb 

2021. július 31-ig, illetve a praxis elidegenítéséig látja el.” 

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél a finanszírozási szerződés módosítása 2020. 

október 1. napjával megtörtént. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § értelmében  

„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.” 

 

A praxisjoggal rendelkező (név) 2021. február 11. napján, Polgármester Úr részére 

megküldött kérelmében jelezte, hogy praxisjogát értékesíteni kívánja (név) fogorvos részére. 

Jelezte továbbá, hogy (név) - amennyiben a praxiskezelőtől praxisengedélyt kap - a (név) 

Fogászati Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban (név) Bt.) alkalmazottjaként kívánja a 

továbbiakban ellátni az 5. számú fogorvosi körzethez tartozó betegeket. Kérelmező becsatolta 

a fogorvosi tevékenységre vonatkozó praxisjog átruházására létrejött szerződést és a (név) 

Betéti Társaság és a (név) Bt. között fogorvosi feladatellátási szerződés átruházására létrejött 

előszerződést. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 4. §-a rendelkezik a praxis 

engedélyeztetési eljárásról. 

 

„4. § (1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi 

tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult, és megfelel a 

(2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek. 

(2) A praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolást, 

b) az (1) bekezdésben foglalt jogszabályban meghatározott feltételek fennállásáról szóló 

igazolásokat, dokumentumokat. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott okiratokon túlmenően a praxisengedély kiadása iránti 

kérelemhez mellékelni kell: 

a) a praxisjog átruházásáról szóló szerződést, 

b) a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést, 

c) a praxisjog folytatása esetén a kérelmezőnek a folytatásra való jogosultságát igazoló 

okiratokat, ideértve - több folytatásra jogosult személy esetén - az Öotv. 2. § (5) bekezdésében 

meghatározott megállapodást is.” 

 

Praxisjoggal rendelkező orvos a tevékenységét csak személyesen folytathatja az 

önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat 

jogerőre emelkedésétől.  

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § értelmében  

„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 
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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. 

(2a) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőben 

nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal az 

adott körzetben a 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést meg kívánja kötni. Ebben az 

esetben az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 90 napon belül az adott körzetre 

vonatkozóan a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést az (1) bekezdés szerinti önkormányzat 

és a praxisjogot megszerezni kívánó orvos megköti.” 

 

Az Önkormányzat és a (név) Bt. között feladat-ellátási szerződés megkötésére abban az 

esetben kerülhet sor, ha (név) a praxisengedélyről az igazolást az engedélyező szervtől 

megkapja. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletének (A Képviselő-testület 

által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 5.7. pontja szerint a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

„5.7. Dönt a felnőtt, valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt, valamint gyermek fogorvosi 

praxisok privatizációja, illetve tulajdonos váltás esetén a Feladatellátási szerződés 

megkötéséről, megszűntetéséről.” 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
 

Magyarország Kormánya 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével Magyarország teljes területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet időszaka alatt sem Képviselő-testületi, sem 

bizottsági ülés nem tartható, ezért javaslom, hogy az SZMSZ 3. melléklet 5.7. pontjával a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskör tárgybeli egyedi ügyben kerüljön 

visszavonásra, és kérem, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

Polgármester Úr hozza meg a szükséges döntést a feladat-ellátási előszerződés megkötése 

tárgyában is.  

 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően 

készült. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntéseit 

meghozni. 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) 

BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLATOK:  

 

 

1. 



5 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 2021. 

(III.16.) határozata átruházott hatáskör visszavonásáról  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a az 5. számú 

felnőtt fogorvosi körzetre (1237 Budapest, Újtelep u. 4. Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) 

vonatkozóan a (név) Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-ellátási 

előszerződés megkötése tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: tárgyi ügy) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. 

számú mellékletének 5.7. pontjában a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi 

Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy 

dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján – a tárgyi ügyben a szükséges döntést 

meghozza. 

 

 

2.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …../2021. 

(III.16.) határozata az 5. számú felnőtt fogorvos körzet (1237 Budapest, Újtelep u. 4. 

Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) működtetésére vonatkozóan a (név) Fogászati Betéti Társasággal 

feladat-ellátási előszerződés megkötéséről 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

 

I. megköti a (név) Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal (feladat ellátásra személyesen 

kötelezett: (név), mint praxisjogot megszerezni kívánó feladatellátásra személyesen kötelezett 

alkalmazott orvos, orvosi pecsétszáma:90778, székhely: cégjegyzékszám:; adószám:) az 5. 

számú felnőtt fogorvos körzet (1237 Budapest, Újtelep u. 4. Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) 

működtetésére vonatkozó feladat-ellátási előszerződést. 

 

II. gondoskodik a feladat-ellátási előszerződés aláírásáról, valamint abban az esetben, ha a 

praxis engedélyeztetési eljárásban szükségessé válna, annak az Önkormányzat érdekeit nem 

sértő módon történő módosításáról.  

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős:     Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest, 2021. február 23. 

 

             Köblös Anita 

                         előterjesztés készítője  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
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biztosított jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. március 16. napján 

meghozom.  

 

 

 

          Bese Ferenc 

         polgármester  

          előterjesztő 


