
 

Budapest XXI. Kerület  

 

Csepel Önkormányzata 

ALPOLGÁRMESTER 
 

 
 
 

J a v a s l a t 
 
 

fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre 
 
 
 
Készítette:   Viszkievicz Ferenc 
   Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mb. intézményvezető 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve (2. számú melléklet szerint): 
   Lombos Antal 
   Szociális és Egészségügyi Ágazat, ágazatvezető 
 
 
Előterjesztő:  Horváth Gyula 
     alpolgármester 
 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  

a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2009. évi 123. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2009. 06. 18. 

 
 
   Dr. Szeles Gábor 
    jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés leadva: 2009. május 28. 

Testületi ülés időpontja:  
2009. június 18.  



 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Önkormányzatunk – a Képviselő-testület döntése alapján – fogászati alapellátási tevékenység 
végzésére 2005. május 3-án megbízási szerződést kötött a DENT-AUT Egészségügyi-, 
Műszaki-, Gazdasági Szolgáltató Betéti Társasággal. A BT-n belül a feladatot Miliczné dr. 
Kovács Emőke látja el. A szerződő felek a megbízási szerződést 5 év határozott időre kötötték, 
melynek lejárata 2010. május 3. 
 
A megbízási szerződés VII/1. pontja alapján a határozott időn belül a rendes felmondással nem 
szüntethető meg. 
 
Miliczné dr. Kovács Emőke megromlott egészségi állapota miatt a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit önhibáján kívül nem tudja teljesíteni, ezért 2009. május 13-án kelt levelében 
arra kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a korábban létrejött megbízási szerződés 
közös történő megszüntetéséhez. 
 
Egyúttal tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy praxisjogát dr. Vidákovics László 
fogszakorvos részére kívánja eladni amennyiben a Képviselő-testület ezzel egyetért.  
Dr. Vidákovics László rendelkezik azon feltételekkel, amelyek alapján szakterületén jogosan 
folytathatna működtetési joghoz kötött orvosi tevékenységet. Dr. Vidákovics László a feladatot 
a HYPNODONTIA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság keretében kívánja végezni. Az 
ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális Intézetének erre vonatkozó 5237-2/2009. számú 
határozatát csatoljuk. 
 
Javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a kialakult körülményekre való tekintettel járuljon hozzá, 
hogy a DENT-AUT Egészségügyi-, Műszaki-, Gazdasági Szolgáltató Betéti Társasággal 
fennálló megbízási szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 
Egyúttal javasoljuk, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a praxis további 
működtetésére az Önkormányzat kössön megállapodást a HYPNODONTIA Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal, oly módon, hogy a feladatot a Bt-n belül a feladatot dr. 
Vidákovics László látja el. 
 
 
Budapest, 2009. május 25. 
 
 
 
         Horváth Gyula 
          alpolgármester 
 



HATÁROZATI JAVASLATOK 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hozzájárul ahhoz, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a DENT-AUT 
Egészségügyi-, Műszaki-, Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság között létrejött 
fogászati alapellátás végzésére kötött szerződést a személyesen közreműködő Miliczné 
Dr. Kovács Emőke fogszakorvos egészségi állapota miatt közös megegyezéssel 
megszüntetésre kerüljön. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  szerződésbontásra:  2009. augusztus 31. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét és 
elismerését fejezi ki Miliczné dr. Kovács Emőkének a csepeli lakosság egészségügyi 
ellátásában végzett áldozatos munkájáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges.  

 
3. Budapest XXI. Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kinyilvánítja 

azon szándékát, hogy a praxis további működtetésére - a 0008. sorszámú fogorvosi 
praxis területi ellátási kötelezettséggel történő fogászati alapellátási feladatainak ellátásra 
- a HYPNODONTIA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal megállapodást kíván 
kötni, oly módon, hogy a feladatot dr. Vidákovics László látja el. Egyben felhatalmazza 
a Polgármestert a megállapodás megkötésére a lakossági ellátásnak és az önkormányzati 
érdekeknek figyelembe vételével, különös tekintettel az alábbi szempontokra: 

- a 0008. sorszámú fogorvosi praxis átadása területi ellátási kötelezettséggel, 
- a fogszakorvos önállóan köt a feladatra szerződést a finanszírozóval, 
- a helyettesítésről önmaga gondoskodik, 
- a rendelőt kizárólag fogszakorvosi tevékenységre használhatja, 
- a társmegbízottal (DENTALCOMPALK Szolgáltató, Kereskedelmi és 

Tanácsadó Betéti Társaság, képv.: dr. Némethné dr. Gócz Tünde) közösen 
tulajdonolt eszközök fenntartása, pótlása a vállalkozók feladatát képezi, 

- felelősségbiztosítást köteles kötni, 
- közüzemi díj költségeket területarányosan viseli. 

 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  Szerződéskötésre: 2009. július 31. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges.  
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M E L L É K L E T 
 
 

a „Javaslat fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre” 
című előterjesztéshez 

 
 
Az előterjesztés egyeztetve: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 

A javaslatban foglaltakkal egyetértek. 
 
 
 
Budapest, 2009. május 25. 

  Lombos Antal sk.  
ágazatvezető 
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