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628-5/2020. Tárgy: Felsőzsolca II. számú fogorvosi  

Üi.: dr. Tóth Tibor  praxisjog átadásához szükséges  

  intézkedések megtételéről 
 

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében hozott 40/2020. (III. 11.) rendeletével Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 

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

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Felsőzsolca Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hoztam: 
 

Felsőzsolca város polgármesterének  

4/2020. (III. 26.) határozata 

Felsőzsolca II. számú fogorvosi körzet 

praxisjog átadásához szükséges intézkedések megtételéről 

 

1. Dr. Szarka Szilvia Felsőzsolca II. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására, a 

jelenleg fogászati ellátást végző LU-DENT Bt. praxisjog átvételére vonatkozó bejelentését 

tudomásul veszem. 
 

2. Kinyilvánítom, hogy a praxisjogot átvenni kívánó orvossal, Dr. Szarka Szilviával – a 

praxisjog megszerzését követően – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

körzetek megállapításáról szóló 2/2017. (I. 23.) önkormányzati rendeletben meghatározott, 

a Felsőzsolca II. számú fogorvosi körzet ellátási területére kiterjedően Felsőzsolca Város 

Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kíván kötni 2020. május 1. napjától. 
 

3. Hozzájárulok ahhoz, hogy Dr. Szarka Szilvia finanszírozási szerződést kössön a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel a jelenleg a LU-DENT Fogorvosi Betéti Társaság által 

ellátott fogorvosi praxis közvetlen finanszírozása céljából. 
 

4. A határozat mellékletét képező feladat-ellátási előszerződést a Képviselő-testület nevében 

aláírom.  
 

5. Az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést 

kötök az 1. pontban foglaltak szerint. 
 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Felsőzsolca, 2020. március 26. 
 

 SZARKA TAMÁS 
 polgármester 
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FOGORVOSI FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről Felsőzsolca Város Önkormányzata (székhelye: 3561 Felsőzsolca, 

Szent István utca 20.; adószáma: 15725950-2-05, PIR szám: 725954; képviseli: Szarka Tamás 

polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat); 

 

másrészről Dr. Szarka Szilvia (szül.: Miskolc, 1989. 03. 06. anyja neve: Ujaczki Erzsébet, 

székhelye: 3516 Miskolc, Szolártsik Sándor tér 18., nyilvántartási szám: 54659955, adószám: 

55913304-1-25; a vállalkozó tevékenységi köre: 862301 fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s), 

mint személyes ellátásra kötelezett fogorvos (a továbbiakban: Fogorvos) 

 

között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

szerint.  

 

1.  Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő Felsőzsolca Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (I. 23.) önkormányzati rendeletében 

meghatározott Felsőzsolca II. számú fogászati körzete (a továbbiakban: Felsőzsolca II. 

számú fogászati körzet). 

 

2.  Felsőzsolca II. számú fogászati körzet fogorvosi feladatainak ellátását a jelenleg gyakorló 

Dr. Lukács György által képviselt LU-DENT Fogorvosi Betéti Társaságtól (3529 

Miskolc, Kós Károly u. 3.; adószám: 21312409-1-05), mint működtetőtől Fogorvos 

kívánja átvenni, ezen szándékát Önkormányzat részére 2020. február 3. napján 

bejelentette.  

 

3.  Felek megállapítják, hogy abban az esetben jogosultak határozatlan időre szóló feladat-

ellátási szerződést kötni, amennyiben Fogorvos a Felsőzsolca II. számú fogászati körzet 

praxisra vonatkozó engedélyének megszerzését, továbbá a praxisra vonatkozó működési 

engedélyeztetési eljárás megindítását igazolja. 

 

4.  Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladat-ellátási szerződést a 3. pontban 

rögzített feltételek teljesülését követően, legkésőbb 2020. május 1. napjáig megkötik. 

 

5.  Fogorvos kijelenti, hogy a feladat-ellátási szerződést a fogorvosi feladat ellátására mint 

egyéni vállalkozó köti meg. A feladat-ellátási szerződés megkötése esetén a 

szolgáltatásért Fogorvos felel, aki a szolgáltatást személyesen nyújtja az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (9) bekezdése szerint. 

 

6. Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás 

feltételeit. Felek rögzítik, hogy Fogorvos rendelési ideje heti 27 óra. A heti rendelési idő 

úgy oszlik meg, hogy Fogorvos hétfőn és szerdán 12 óra és 18 óra között, kedden és 

csütörtökön 9 óra és 15 óra között, pénteken 9 óra és 12 óra között rendel. Önkormányzat 

fenntartja a jogot, hogy a rendelési idő megváltoztatását a feladat-ellátási szerződés 

megkötése előtt kezdeményezze. 
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7.  Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek 

bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) bekezdésében 

meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén. 

 

8.  Jelen előszerződés az aláírás napjától 2020. május 1. napjáig érvényes, de az előszerződés 

megszűnik, ha Felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 

 

Jelen előszerződést Felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

alulírott helyen és időben, jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Felsőzsolca, 2020. március 27. 

 

 

 

 Felsőzsolca Város Önkormányzata Dr. Szarka Szilvia 

 Szarka Tamás polgármester Fogorvos 

 

 

 

Ellenjegyző: 

 

                          Kovács Zsuzsanna 

                                    jegyző  

 

 


