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ELŐTERJESZTÉS 
A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről 

 
Dr. Ágh Bíró Zoltán 2016. április 8. napján kelt levelében bejelentette, hogy a területi ellátási 
kötelezettséggel Biatorbágy 3. számú fogorvosi körzetében működtetett vegyes fogászati 
praxisban nyújtott alapszolgáltatás feladat-ellátási szerződését felbontja.  
A képviselő-testület a szerződés felmondását 6 hónapos felmondási idő mellett elfogadta a 
97/2016.(IV.28.) számú határozatával és megkezdte az önálló rendelő kialakítását.  
 
Dr. Ágh-Bíró Zoltán 2016. május 26. napján kelt levelében Dr. Szabó Krisztinát jelölte meg, 
mint praxist elidegenítőt.   
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. §-a foglaltak értelmében a 
praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost 
is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti az adott praxisjoggal érintett 
települési önkormányzatnak.  
 
Dr. Szabó Kisztina 2016. június 7. napján csatoltan megküldte a szakmai anyagát. Ezzel egy 
időben megkérte a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Osztályától az önkormányzati döntést elősegítő praxis fennállási igazolást.  
Az igazolás szerint a praxisengedély megszerezéséhez szükséges feltételekkel Dr. 
Szabó Krisztina fogorvos rendelkezik. 
Előszerződést, majd feladat-ellátási szerződést a Kft-vel köt az Önkormányzat. 
 
Amennyiben az Önkormányzat a rendelkezésre álló 45 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal az adott körzetben feladat-
ellátási szerződést meg kívánja kötni.  
 
Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Szabó Krisztinát a 3. 
számú körzet fogorvosaként, úgy előszerződést köt vele. Előszerződést a 
praxisengedély kiadása miatt szükséges kötni, ami alapján a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya kiadja a 
praxisengedélyt a 3. körzet ellátására vonatkozóan Dr. Szabó Katalin részére. Ezt 
követően az Önkormányzat minimum 5 év határozott időre feladat-ellátási szerződést 
köt a doktornővel, ami alapján a Népegészségügyi Osztály kiadja a 3. számú körzetre 
vonatkozó működési engedélyt és az OEP megköti a finanszírozás szerződést.  
 
Ahhoz, hogy az új Egészségügyi Szolgáltató feladatát 2016. október 1. napjától 
elláthassa, a feladat-ellátási szerződést legkésőbb 2016. augusztus 5. napjáig kell 
aláírniuk a feleknek.  
 

 
2016. június 15. napján Baumann Levente a Baumann Dental és Marketing Kft ügyvezetője 
az előterjesztéshez csatolt írásbeli ajánlatával kereste meg az Önkormányzatot.   
 
A Baumann Dental Kft a 3. számú fogorvosi körzet ellátásával kapcsolatban nem kereste 
meg Dr.Ágh-Bíró Zoltánt ajánlatával, aki nyilatkozata szerint már megegyezett a 
praxiseladását tekintve Dr. Szabó Kriszta fogorvossal.  
A fogorvosnő a Full-Dentall Kft. alkalmazottja.  
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A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. §-a alapján a praxisjog 
tulajdonosával az új szolgáltatónak meg kell egyeznie, megállapodást kell kötnie. 
 
 
Ez a feltétel Dr. Ágh-Bíró Zoltán és Dr. Szabó Kriszta között teljesült, így az Önkormányzat 
előszerződést a 3. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozóan Dr. Szabó Krisztina 
munkaadójával, a Full-Dental Kft-vel köthet.  
 
Mivel a feladat-ellátás a Mester utca 2. szám alatti Egészségház felső szintjén kialakított 
rendelőhelyiségben folytatódik 2016. október 1. napjától, ezért a meg kell állapodni a 
feleknek a rendelési idő kialakítása, a helyiséghasználathoz kötődő rezsiköltségek 
tekintetében.  
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a 
kérdésben. 
 
Biatorbágy, 2016. június 22. 
      

            Tarjáni István s.k. 
    polgármester 

Melléklet: 
-Dr. Ágh-Bíró Zoltán 2016. 05.26. kelt levele  
-Dr. Szabó Krisztina szakmai anyaga 
-PMKH Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályának igazolása 
-Baumann Dental és Marketing Kft megkeresése 
-Dr. Pelcz Ádám nyilatkozata 
 
 
Előkészítésben résztvevők: 
Összeállította: Lengyel Anita egészségügyi referens 
Felelős: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály vezetője 
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„A” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (VI. 20.) határozata 

A III. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. számú fogorvosi körzet 
ellátásával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 

1. előszerződést köt a Full-Dental Kft-vel a 3. számú fogorvosi körzet ellátására,  
2. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező III. számú fogorvosi körzet 

ellátására vonatkozó előszerződés aláírására, 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előszerződés 4.) pontjában szereplő 

feltételek teljesítését követően a feladat-ellátási szerződés megkötéséhez szükséges 
egyeztető tárgyalásokat folytassa le a helyiséghasználattal és rendelési idővel 
kapcsolatban  és kösse meg a  feladat-ellátási  szerződést a Full-Dental Kft-vel.  

 

Határidő: 2016. július 9. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 

 

„B” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (VI. 20.) határozata 

 
A III. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. számú fogorvosi körzet 
ellátásával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 

Az önálló orvosi tevékenység folytatásáról szóló 2000. évi II. törvény 2/A.§. b. pontjában 
foglaltak alapján nem kíván Dr. Szabó Kriszta fogorvossal előszerződést kötni.  

 

Határidő:2016. július 9 . 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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ELŐSZERZŐDÉS 
FOGORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

 
 
mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. 
u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István 
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről: Full-Dental Kft (képviselő: Dr. Pelcz Ádám, székhelye: 2220 Vecsés, Aulich 
Lajos utca 24.; cégjegyzékszám: 13-09-177319; adószám: 23999554-1-13 a szolgáltatást 
nyújtó fogorvos: Dr. Szabó Kriszta), mint a fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló 
szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  
mint a fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: 
Egészségügyi Szolgáltató)  
 
között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 
 
1.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott kötelező feladatkörében, valamint az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152. §-ában részletezett feladat- és hatáskörében a feladat-ellátási 
szerződés 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapította meg a település fogorvosi 
ellátási körzeteit. 
 
2.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének működtetését háziorvosok, 
házi gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok útján kívánja ellátni. 
 
3.) Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatást nyújtó Dr. Szabó Krisztina – a 
vonatkozó jogszabályok szerint – a fogorvosi tevékenység végzésre jogosult, továbbá 
megfelel azon követelményeknek, amelyeket a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése a működtetési jog gyakorlásának 
feltételéül előír. 
 
4.) Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségügyi Szolgáltatóval az 
Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi 
szolgáltatás Biatorbágy 3. számú fogorvosi körzetében történő biztosítására – az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezéseinek fegyelembe vételével – 
feladat-ellátási szerződést köt, az alábbi feltételek együttes bekövetkezése esetén: 
 
a) A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal  Népegészségügyi Osztálya praxisjogot 
ad  Dr. Szabó Kriszta fogorvosnak. 
 
b) Dr. Ágh-Bíró Zoltán és a Full-Dental Kft végleges adásvételi szerződést köt a praxis 
elidegenítéséről. 
 
5.) Önkormányzat kijelenti, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes 
fogászati körzet alapellátásához szükséges rendelőhelyiséget 2051 Biatorbágy, Mester utca 
2. szám alatt biztosítja. 
 
6.) Egészségügyi Szolgáltató – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a 
működtetési jog megszerzését követően ellátja a Vadvirág Óvoda (2051 Biatorbágy, Fő 
u.61.), a Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.) és a Legóvár Óvoda (20501 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) csoportjaiban az iskolafogászati ellátással összefüggő 
teendőket. 
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7.) Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 
1. § (1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget vállalja. 
 
8.) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az előszerződés aláírását 
követő 8 napon belül benyújtja az egészségügyi államigazgatási szervhez a praxisengedély 
kiadása iránti kérelmet. 
 
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a jelen 
szerződés megkötésekor hatályos, egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
megfelelően irányadók. 
 
Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá.  
 
 
Biatorbágy, 2016.„       „. 
 
 
 
 
………………………………………   ………………………………….. 
    Önkormányzat          Egészségügyi Szolgáltató 





















 Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK Szabó Kriszta 

| Állampolgárság magyar, román 

POZÍCIÓ / BEOSZTÁS Fogorvos

SZAKMAI TAPASZTALAT  

2013. 09. 01.–2015. 08. 01. Executive Assistant to the President
SportAccord
Avenue de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne (Svajc) 
www.sportaccord.com 

- A SportAccord elnök naptárának szervezése

- Protokol menedzser 

- Nemzetközi sportesemenyek szervezése

Tevékenység típusa vagy ágazat Adminisztratív 

2015. 10. 01.–jelenleg Fogorvos
Dr. Rada Serban Magánrendelő
Október 6 u., 18, 1051 Budapest (Magyarország) 

▪ Szájhigéniás kezelések

▪ Konzerváló fogászat 

▪ Fogpótlás

▪ Extrakció

Tevékenység típusa vagy ágazat Általános fogorvos 

2016. 01. 04.–jelenleg Fogorvos
Dental Center Relaxációs Klinika
Párizsi utca 1, 1052 Budapest (Magyarország) 

▪ Szájhigéniás kezelések

▪ Konzerváló fogászat 

▪ Fogpótlás

▪ Extrakció

TANULMÁNYOK  

2008. 10. –2014. 09. Fogorvos
Nagyváradi Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kar, Nagyvárad (Románia) 
http://fmforadea.ro 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK  

Anyanyelve magyar
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 Önéletrajz  Szabó Kriszta 

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd

angol C2 C2 C2 C2 C2

román C2 C2 C2 C2 C2

olasz B1 A1 A2 A1 A1

Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret   

Digitális készségek ÖNÉRTÉKELÉS

Információ-
feldolgozása

Kommunikáció
Tartalom 

létrehozása
Biztonság

Problémamego
ldás

önálló felhasználó
mesterfokú 
felhasználó

önálló felhasználó

Digitális készségek - Önértékelő táblázat 

ECDL (European Computer Driving Licence) Certificate 

Egyéb készségek ▪ kiváló kommunikációs és szervezési készség, amit a nemzetközi sportdiplomáciában vegzett 
munkám alatt szereztem

▪ dinamikus személyiség 

▪ magabiztos, alkalmazkodó és céltudatos

▪ pontos/részletekre ügyelő képesség

▪ szorgalmas, megbízható és eredményorientált

▪ pontosság, önálló munkavégzés

Járművezetői engedély(ek) B
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