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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Tárgy: javaslat feladat-ellátási szerződés megkötésére a 6. számú felnőtt fogorvosi körzetre 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2006. november 23. napján aláírt megbízási szerződés értelmében a területi ellátási 

kötelezettséggel bíró 6. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátását Dr. Csurgai Teréz egyéni 

vállalkozó praxisjoggal rendelkező fogorvos biztosítja. 

Dr. Csurgai Teréz jelezte, hogy 2016. május 31. napjával meg kívánja szüntetni megbízási 

szerződését.  

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP-05/NEO/01818-3/2016 számú 

határozatában megállapította, hogy Dr. Zsingor Anna praxisengedélyhez szükséges feltételekkel 

rendelkezik.  

Dr. Zsingor Anna a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazott fog-és szájbetegségek 

szakorvosa 2016. március 22. napján kötött adásvételi szerződés értelmében praxisjogot szerzett. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja 

értelmében a praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos 

részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely 

alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben 

végezhető.  

2. § (3) bekezdés A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely 

jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. 
 

A fentiek ismeretében a praxist 2016. június 1. napjától a DentoGál Korlátolt Felelősségű 

Társaság kívánja működtetni úgy, hogy a beteg ellátásért Dr. Zsingor Anna a praxisjog 

tulajdonosa személyesen felel.  
 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 31. 

napjával hozzájárul Dr. Csurgai Teréz egyéni vállalkozó felnőtt fogorvossal 2006. november 23. 

napján a 6. számú fogorvosi körzet ellátására kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez. 
 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. 

június 1. napjától a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság nevében Dr. Gál József Miklós 

ügyvezető fogszakorvossal a 6. számú felnőtt fogorvosi körzetben területi ellátási 

kötelezettséggel járó felnőtt fogorvosi tevékenység ellátására feladat ellátási szerződést köt azzal, 

hogy a feladat ellátására személyesen kötelezett Dr. Zsingor Anna fogszakorvos. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Budapest, 2016. március 31. 

 

 

Nagy István  
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


