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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Javaslat a 2. számú gyermek fogorvosi körzetben Dr. Balassa Katalin részére történő 

praxisjog átadására  

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit szociálpolitikai referens 

Előterjesztés egyeztetve: - 

Testületi ülés időpontja: 2020. szeptember 24. 

Jogi szempontból ellenőrizte: Vasváryné dr. Gulyás Anita jogtanácsos 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képvise-

lő-testületének a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 

2/2017 (II.2.) számú rendelete 3. mellékletében hat gyermek fogorvosi körzet került megállapí-

tásra. A 2. számú gyermek fogorvosi körzet Dr. Csaba Lajos gyermek fogorvoshoz tartozott, 

azonban a munkaszerződése felmondásra került, Dr. Csaba Lajos egyidejűleg le is mondott a 

praxisa gyakorlásáról 2019. szeptember 26. napi hatállyal.  

 

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

(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13/A § alapján a praxisjog elidegení-

tésére a jogviszony megszűnését követően hat hónap alatt van lehetőség. A hat hónap lejártával a 

2. számú gyermek fogorvosi körzet ellátásának megszervezéséről az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. 

pontja alapján az Önkormányzatnak kell gondoskodnia. Tekintettel arra, hogy a kerületben a 

gyermek fogászati ellátás az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. bevonásával történik, így a 

körzet helyettesítését 2019. szeptember 26. napjától kezdve ezidáig az Újpesti Egészségügyi 

Nonprofit Kft. alkalmazásában álló Dr. Balassa Katalin gyermek fogászati szakorvos látta el. 

 

2020. július 21. napján az Újpest Szakorvosi Rendelőintézet Ügyvezető Igazgatója, Ungár Klára 

kérte az Önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy a 2. számú gyermek fogorvosi körzetben 

2021. január 1. napjától Dr. Balassa Katalin a praxisjog tulajdonosaként láthassa el a területi ellá-

tási kötelezettséggel járó gyermek fogorvosi feladatokat. 

 

A praxis működtetéséhez szükséges praxisengedélyt a területileg illetékes önkormányzat hozzá-

járulását követően, a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével az Állami Egészségügyi El-

látó Központ Alapellátási Osztálya állítja ki. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2021. január 1. napjától járuljon hozzá, hogy a 2. 

számú gyermek fogászati körzetben Dr. Balassa Katalin a praxisjog tulajdonosaként láthassa el a 

területi ellátási kötelezettséggel járó gyermek fogorvosi feladatokat. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. 

(IX.24.) számú határozata praxisátadásról a 2. számú gyermekfogászati körzetben 

Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2. 

számú gyermek fogorvosi körzetben Dr. Balassa Katalin a praxisjog tulajdonosaként lássa el a 

területi ellátási kötelezettséggel járó gyermek fogorvosi feladatokat 2021. január 1. napjától. 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 15 nap 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Budapest, 2020. szeptember 16. 

Kanász-Nagy Máté 

Az előterjesztést a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság a 2020. szeptember 21. napi ülésén tárgyalja. 


