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Jegyzõkönyv
 
 
 

Készült: 2013. november 12. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, dr. Kutas Gyula, Müller Márton, 
Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Távollétét nem jelezte: Kõrössy János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Kutasi Jánosné tanácsadó, dr. Balassa Katalin fogszakorvos, dr. 
Breier László fogszakorvos
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirend elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pont:                                                                                               Elõadó
 

1.)   
 

Területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvosi praxisjog 
átadásához hozzájárulás (Dr. Breier László fogszakorvos 
és Dr. Balassa Katalin fogszakorvos között) (Et.: 
237/2013.)
 

Gromon István 
polgármester

 
1. napirendi pont

Területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvosi praxisjog átadásához hozzájárulás (Dr. Breier László 
fogszakorvos és Dr. Balassa Katalin fogszakorvos között)

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 237/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy dr. Breier László fogszakorvos november 5-
én kérelmet nyújtott be a fogászati praxis mûködési jogának átadásával összefüggésben, melyet dr. Balassa 
Katalin fogszakorvosnak kíván átadni.
Jelenleg dr. Breier László rendelkezik a pilisvörösvári négy fogorvosi praxisjog egyikével, melynek 
átadásához a Képviselõ-testület hozzájárulása szükséges. A praxisjog olyan személyhez fûzõdõ vagyoni 
értékû jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthetõ. A vagyoni értékû 
joggal dr. Breier László rendelkezik. Amennyiben dr. Balassa Katalin fogszakorvossal megtörténik a 
szerzõdéskötés, úgy annak hatályba lépésének idõpontjával a dr. Breier László fogszakorvossal kötött 
szerzõdés megszûnik. Ezen körzet fogszakorvosi ellátását a jövõben a Szakorvosi Rendelõintézetben 
biztosítja majd az Önkormányzat. A szerzõdéstervezetet szokásos garanciákkal készítették el, melyhez 
hozzátartozik a közüzemi díjak részarányos fizetése is. Kérdése, hogy mivel a praxisjog tényleges átadása az 
új mûködési engedély (OEP, Egészségügyi Intézet engedélyei) hatályba lépésével történik meg, addig dr. 



Breier László úr, ugye ellátja az alapellátásra vonatkozó feladatokat?
 
dr. Breier László: A feladatellátás természetesen folyamatos lesz az átadási idõszakban.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint az állampolgárok szempontjából van jelentõsége annak, 
hogy a fogszakorvosi feladatokat a jövõben már nem dr. Breier László fogja ellátni, hiszen nem mindegy, 
hogy az ellátás milyen színvonalon folytatótódik. Biztos abban, hogy doktor úr körültekintõen választotta 
meg azt, hogy a praxisát kinek fogja átadni.    
 
dr. Breier László: Lakosságlétszám alapján heti 30 óra fogszakorvosi ellátást kell biztosítani körzet szerint. 
Véleménye szerint sokkal magasabb óraszámban látták el a feladatot, akár este 10 órakor is felkereshették 
olyan betegek, akik körzet szerint hozzájuk tartoztak. Fogszakorvosként 26 éve dolgozik, de ez a gyakorlat 
nem folytatható tovább. Számtalan esetben helyettesítettek praxisokban dolgozó kollégákat, akiknek ellátták 
a betegeit. Az utóbbi idõkben a követelõzõ, türelmetlen emberi viselkedés háborította fel, az OEP-es betegek 
a privát betegekkel azonos jogokat követeltek maguknak, sõt, néha azon is túlmentek. Nem voltak hajlandók 
elfogadni és betartani a rendelési idõt, azonnali ellátását követeltek rendelési idõn kívül stb. Ezért kellett, 
hogy a praxisjog átadása mellett döntsön. Dr. Balassa Katalin 15 évig gyermekfogászaton dolgozott, nagyon 
jó szakember, meri ajánlani.
 
dr. Balassa Katalin: Tájékoztatást adott az iskolai végzettségeirõl és a korábbi munkahelyeirõl. 2008 
májusától dolgozik Gödöllõn felnõtt fogászaton. Nagyon örül a lehetõségnek, és szándékában áll a 
környékre visszaköltözni.
 
dr. Breier László: Úgy gondolja, hogy a Szakorvosi Rendelõintézetben dr. Vajda Éva fogszakorvossal a 
helyettesítés is sokkal egyszerûbben megoldható lesz, és folyamatosabb lesz.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 221/2013. (XI. 12.) Kt. sz. határozata Dr. 
Balassa Katalin fogszakorvossal területi ellátási kötelezettséggel mûködõ fogászati alapellátási 
szerzõdés megkötésére való felhatalmazásról (Dr. Breier László praxisjog átadás)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Dr. Breier László fogszakorvos 
2013. 11. 06. napján kelt kérelmének megfelelõen az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. 
törvény 2. § (3) bekezdése alapján Dr. Breier László fogszakorvos praxisjogának Dr. Balassa Katalin
fogszakorvos részére történõ átadását tudomásul veszi.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Balassa Katalin fogszakorvossal a területi 
ellátási kötelezettséggel mûködõ fogászati alapellátásra vonatkozó szerzõdést kösse meg, továbbá állapodjon 
meg vele Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének hatályos rendeletében meghatározott, 
a jövõben Dr. Balassa Katalinhoz tartozó iskolafogászati körzet további ellátásáról. Dr. Balassa Katalin az 
egészségügyi ellátási szerzõdés szerint a Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézetben (Fõ u. 188.) 
biztosítja a feladatellátást, az önkormányzati garanciákat tartalmazó szokásos szerzõdésnek megfelelõen, a 
közüzemi díjak részarányos fizetése mellett.
 
A Dr. Balassa Katalin fogszakorvossal történõ szerzõdés hatályba lépésének idõpontjával a Dr. Breier László 
fogszakorvossal kötött szerzõdés hatályát veszti. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Dr. Breier László kérelmének megfelelõen a megszüntetõ szerzõdést írja alá.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester 
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. dr. Balassa Katalinnak sok sikert 
kívánt. dr. Breier László úrnak pedig nagyon köszöni az évtizedek óta nagy hivatástudattal, kimagasló 
szakmai színvonalon végzett egészségügyi szolgáltatói tevékenységét és közszolgálatát. Megköszönte a 
jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 841-kor.        

 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                     jegyzõ


