
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám:...../2022.

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2022. január 26-ai ülésére

Tárgy: Javaslat hozzájárulás megadásához Dr. Bemád Zsolt fogorvos részére praxisjog
megszerzéséhez

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti Istvánjegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyUt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Megfelelő rész X-szel kitöltendő.
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Pilisborosjenő lakosságának fogászati alapellátását 2018. évtől feladat-ellátási szerződés
alapján Dr. Bemád Zsolt fogorvos látta el, összevont fogorvosi ellátási körzetben. Az ellátási
körzet Uröm község lakosságával együtt több, mint 12.000. fő, amely a lakossági jelzések és
panaszok alapján rendkívül hosszú várakozási időt (jellemzően három hét) jelentett a kezelések
megkezdése előtt.

A Képviselő-testület az elözöekben írtakra tekintettel 17/2020 (X. 14.) önkormányzati
rendeletével Pilisborosjenön önálló fogorvosi körzetet hozott létre.

2021. szeptemberében megújításra került az önkonnányzat és Dr. Bemád Zsolt között a feladat-
ellátási szerzödés, valamint az önkonnányzat kialakított az egészségházban egy korszerű
fogorvosi rendelőt, amelyben 2021. októberében a fogorvos megkezdte a rendelést.

Időközben Dr. Bemád Zsolt az ürömi fogorvosi praxisát értékesítette és jelezte, hogy
Pilisborosjenőn kívánja kizárólagosan folytatni alapellátási fogorvosi tevékenységét.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő illetékeseinek tájékoztatása alapján a fogorvosi
tevékenység közfínanszírozásnak nincs akadálya, mivel a lakosság szám már meghaladta a
3700 föt.

Az elözőekben írtak alapján indítványozom a Tisztelt Képviselő-testületitiek, hogy Dr. Bemád
Zsolt (lakcíme: 2146 Mogyoród, Mély út 17., anyja neve: Todor Eva) számára az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000 évi II. tv. szerinti praxisjog megszerzéséhez a hozzájárulását adja
meg.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat
elfogadni szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2022. január 14.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) Megadja a hozzájárulását Dr. Bemád Zsolt (lakcíme: 2146 Mogyoród, Mély út 17.,
anyja neve: Todor Éva) számára az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 évi II. tv.
szerinti önálló pilisborosjenői praxisjog megszerzéséhez

2) Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzöt, a határozat végrehajtásához szükséges
minden egyéb feladat elvégzésére.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Dr. Horti Isfvánjegyző

Határidő: folyamatos




