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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2017. szeptember 18-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Fogorvosi praxisok privatizációja 
 

 

Dr. Vénusz Katalin fogorvos közalkalmazottként látja el a Kecskemét, Piaristák tere 7. sz. 

alatti 6045. számú vegyes fogorvosi körzet lakosait területi ellátási kötelezettséggel. A 

doktornő kérelmezte, hogy a jövőben egyéni vállalkozóként, változatlan helyen, változatlan 

ellátási tartalommal végezhesse munkáját. 

 

Dr. Gász Judit fogorvos közalkalmazottként látja el a Kecskemét, Piaristák tere 7. sz. alatti 

6063. számú vegyes fogorvosi körzet lakosait területi ellátási kötelezettséggel. A doktornő 

azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy tevékenységét közalkalmazotti 

jogviszony helyett a Dr. GÁSZ Fogorvosi, Betegségmegelőző és Szolgáltató Betéti Társaság 

keretében folytathassa, változatlan helyen, változatlan ellátási tartalommal. 

 

Dr. Németh Zoltán Gábor szintén fogorvosi feladatokat lát el közalkalmazottként a 

Kecskemét, Piaristák tere 7. sz. alatti 6053. számú vegyes fogorvosi körzetben. Dr. Németh 

Zoltán Gábor kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, hogy a jövőben a NEZO-DENT 

Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság útján, változatlan 

helyen, változatlan ellátási tartalommal végezhesse munkáját. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága főigazgató főorvosa a feladat-ellátási 

szerződések megkötését valamennyi orvos esetében szakmailag támogatja, azzal, hogy a 

feladat-ellátási szerződések 2017. december 1. napjával lépjenek hatályba. 

 

Dr. Vénusz Katalin, Dr. Gász Judit és Dr. Németh Zoltán Gábor is rendelkezik az adott 

körzetre vonatkozó praxisjoggal, így nincs akadálya annak, hogy a feladat-ellátási szerződést 

az önkormányzat a vállalkozásokkal, mint egészségügyi szolgáltatókkal megkösse azzal, hogy 

a személyes ellátásra minden esetben az adott körzetre praxisjoggal rendelkező orvos köteles. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztály hatáskörébe tartozik a konkrét körzetre és vállalkozási formára 

vonatkozó működési engedély kiadása, amelynek megkérése a bizottság döntését és a feladat-

ellátási szerződés megkötését követően lehetséges. 
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A fentiek alapján javaslom, hogy Dr. Gász Judittal a 6063. számú vegyes fogorvosi praxis 

vonatkozásában, Dr. Németh Zoltán Gáborral pedig a 6053. számú vegyes fogorvosi praxis 

vonatkozásában határozatlan idejű, de legalább 5 évre szóló feladat-ellátási szerződés kerüljön 

megkötésre. 

 

Dr. Vénusz Katalin már betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. A feladat-ellátási szerződés 

V/19. pontja értelmében a megállapodások a mindenkor érvényes nyugdíjkorhatár eléréséig 

tartanak, a nyugdíjkorhatár betöltését követően pedig határozott idejű szerződés megkötésére 

van lehetőség.  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) 

bekezdése szerint a feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év, ezért a határozott 

idejű megállapodás sem szólhat rövidebb időtartamra. Erre való tekintettel javaslom, hogy Dr. 

Vénusz Katalinnal a 6045. számú vegyes fogorvosi praxis vonatkozásában, 5 éves, határozott 

idejű szerződés kerüljön megkötésre 2017. december 1. napjától 2022. december 1. napjáig. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.1.15. pontjában foglalt hatáskörében döntését 

a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28. 

                     

 

 

 

  

         Engert Jakabné  

                                                                                                           bizottsági elnök 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

          /2017. (IX. 18.) EtB. sz. határozat 

Fogorvosi praxisok privatizációja 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné bizottsági elnök 6995-19/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A bizottság Dr. Vénusz Katalin kérelmét támogatja, és hozzájárul a 6045. számú 

vegyes fogorvosi praxis vállalkozási formában történő további ellátásához. 

 

2. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 6045. számú 

vegyes fogorvosi praxisra Dr. Vénusz Katalin egyéni vállalkozó orvossal az önálló 

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

ellátási szerződést 5 éves időtartamra, 2017. december 1. napjától 2022. december 1. 

napjáig kösse meg, azzal, hogy a rendelés helye és az ellátási tartalom is változatlan. 

 

3. A bizottság Dr. Gász Judit Terézia kérelmét támogatja, és hozzájárul a 6063. számú 

vegyes fogorvosi praxis vállalkozási formában történő további ellátásához. 

 

4. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 6063. számú 

vegyes fogorvosi praxisra a Dr. GÁSZ Fogorvosi, Betegségmegelőző és Szolgáltató 

Betéti Társasággal (Dr. Gász Judit Terézia, mint személyes ellátásra kötelezett 

fogorvossal) a feladat-ellátási szerződést határozatlan időre, de minimum 5 év 

időtartamra, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) 

bekezdése szerint 2017. december 1. napjától kösse meg, azzal, hogy a rendelés helye 

és az ellátási tartalom is változatlan. 

 

5. A bizottság Dr. Németh Zoltán Gábor kérelmét támogatja, és hozzájárul a 6053. számú 

vegyes fogorvosi praxis vállalkozási formában történő további ellátásához. 

 

6. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 6053. számú 

vegyes fogorvosi praxisra a NEZO-DENT Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (Dr. Németh Zoltán Gábor, mint személyes ellátásra 

kötelezett fogorvossal) a feladat-ellátási szerződést határozatlan időre, de minimum 5 

év időtartamra, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) 

bekezdése szerint 2017. december 1. napjától kösse meg, azzal, hogy a rendelés helye 

és az ellátási tartalom is változatlan. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 


