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Tapolca Város Önkormányzata 2004. május 17-én kötött megállapodást Dr. Szöllősi Zsolt
fogszakorvossal a 3. számú fogorvosi körzet vállalkozásban történő ellátására. Dr. Szöllősi
Zsolt az általa működtetett Szöllősi Dental Fogorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság nevén kapott működési engedélyt az ÁNTSZ Tapolca Városi Intézete által, a
Tapolca, Május 1. u. 8/B fsz. telephelyű, saját tulajdonú fogorvosi rendelőjére.
Fent hivatkozott megállapodás értelmében a határozatlan időre kötött megállapodást hat
hónapos felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja.
Dr. Szöllősi Zsolt fogszakorvos az önálló háziorvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény értelmében működtetési joggal rendelkezett. A törvény 2. § (3) bekezdése szerint: „A
működtetési jog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.” A háziorvosi
működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez
szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló
18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint: „A működtetési jogot –
ingyenesen vagy visszterhesen – csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki nem
rendelkezik működtetési joggal, de birtokában van a megyei népegészségügyi szakigazgatási
szerv határozata arról, hogy megfelel a működtetési jog engedélyezésére nézve jogszabályban
megállapított feltételeknek.”

2
Dr. Szöllősi Zsolt bejelentette, úgymint a Szöllősi Dental Kft. tulajdonosa, hogy a Tapolca,
Május 1. u. 8/B szám alatti ingatlant és a működtetési jogot el kívánja adni Dr. Dézsenyi Éva
fogszakorvosnak.
Dr. Dézsenyi Éva fogszakorvos is úgy nyilatkozott, hogy a fogorvosi tevékenység folytatására
irányuló működtetési jogot, illetve a Szöllősi Dental Kft. tulajdonában lévő Tapolca, Május 1.
u. 8/B szám alatti ingatlant megveszi, ezzel együtt Tapolca város 3. számú fogorvosi
körzetének területi ellátási kötelezettségét vállalja. Csatolta a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve határozatát, mely szerint megfelel a
működtetési jog engedélyezésére nézve jogszabályban megállapított feltételeknek.
Dr. Dézsenyi Éva a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán végzett 2004-ben. Ezt
követően Keszthelyen Dr. Lőrincz Rita fogszakorvos mellett, majd 2005-től dr. Szőllősi Zsolt
fogszakorvos mellett dolgozik jelenleg is. Szakvizsgáját 2007. októberében szerezte,
konzerváló fogászat és fogpótlástan tárgyakból. Érdeklődési területe még a parodontológia és
a gyerekfogászat. Szakmai tapasztalatot rezindensként dr. Szöllősi Zsoltnál szerezte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi Dr. Szöllősi Zsolt
fogszakorvos felmondását Tapolca város 3.
számú
fogorvosi
körzetének
ellátása
vonatkozásában.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca város 3. számú fogorvosi
körzetének ellátására 2011. július 1. napjától Dr.
Dézsenyi Éva fogszakorvossal kíván ellátási
megállapodást kötni.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy
a
területi
ellátási
kötelezettség
átvállalásáról szóló megállapodást Dr. Dézsenyi
Éva fogszakorvossal írja alá.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Polgármester.
Tapolca, 2011. június 14.
Császár László sk.
polgármester

