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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

2016. április 26-i nyilvános, rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy:  A nyirádi fogorvosi körzetre vonatkozó praxisjog elidegenítése, feladat-ellátási 

szerződés megkötése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. 
pontja valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat feladatát képezi az egészségügyi 
alapellátás, ezen belül a fogorvosi alapellátás biztosítása. Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete 
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.”  
 
A hivatkozott törvény és a végrehajtására alkotott központi jogszabályok alapján Nyirád 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2006.(III.31.) rendeletében állapította meg a 
háziorvosi és a fogorvosi körzetet. A képviselő-testület rendeletében a községet egy 
háziorvosi, egy védőnői és egy fogorvosi körzetre osztotta fel. A háziorvosi és fogorvosi 
alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-átvállalási szerződésekkel 
biztosítja a lakosság részére.  
 
A nyirádi fogorvosi körzet fogorvosa jelenleg dr. Kratky Csilla. A fogorvos bejelentette az 
önkormányzat felé, hogy a praxisjogát és egyben a fogorvosi alapellátást nyújtó körzet 
feladat-ellátását 2016. május 1. nappal át kívánja adni dr. Móritz Zsolt fogszakorvos - a Dr. 
MÓRITZ Fogszakorvosi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: Cg. 19-06-505055, székhelye: 
8400 Ajka, Rákóczi utca 5.) részére, és egyben kérte a vele megkötött feladat-ellátási 
szerződés megszüntetését. 
 
Dr. Móritz Zsolt nyilatkozott, hogy a nyirádi fogorvosi körzetre a praxisjog megszerzését 
követően Nyirád Község Önkormányzatával egészségügyi szolgáltatóként feladat-ellátási 
szerződést kíván kötni. 
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Dr. Móritz Zsoltot a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1994 júniusában nyilvánították az 
összes fogorvostudományok doktorává, jelenleg Ajkán lát el fogorvosi feladatokat.  
 
A nyirádi betegeket a következő rendelési idők szerint látná el: 
 

   hétfő   11 – 14 
   kedd   12 – 15 
   szerda  10 – 14 
   csütörtök  12 – 15 
   péntek  11 – 14  
 

A rendelés helye Ajka, Rákóczi u. 5. Amennyiben a rendelési feltételek teljesülnek, a hét egy 
napján Nyirádon is rendelne. 

 
Határozati javaslat: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……. határozata 

 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Kratky Csilla 
fogszakorvossal a nyirádi fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-
átvállalási szerződést 2016. április 30. napjával megszünteti. 
 
2. A Képviselő-testület a fogorvosi körzetre vonatkozó működtetési jog - 
praxisjog - elidegenítése ellen kifogást nem emel, és tudomásul veszi, hogy 
a praxisjogot dr. Móritz Zsolt fogszakorvos szerzi meg. 
 
3. A Képviselő-testület a Dr. Móritz Fogszakorvosi Betéti Társasággal 
(rövidített neve: Dr. Móritz Bt., székhelye: 8400 Ajka, Rákóczi utca 5. Cg. 
19-06-505055) képviseletében dr. Móritz Zsolt fogszakorvossal a nyirádi 
fogorvosi körzet működtetésére a praxisengedély jogerős megszerzését 
követően feladat-ellátási szerződést köt. 
 
4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy fentiekről az 
előszerződést dr. Móritz Zsolt fogszakorvossal kösse meg. 
 
Felelős:    Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  2016. április 30. 

 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen!  
 
 
Nyirád, 2016. április 22. 
 
 
 
 
  


