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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. május 26-i ülésére 
 
 

Tárgy: F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. fióktelep bejegyzési kérelme 

Iktatószám: LMKOH/6036-2/2022. 
 

Dr. Faragó Eszter az F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. képviselője 
kérelemmel fordult Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményéhez, telephely bejegyzés ügyében.  

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
(továbbiakban: Intézmény) és a F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. között 
2022.04.25. napjával személyes közreműködői szerződés jött létre Bőrgyógyászati 
szakrendelés ellátására.   

A szerződésben az F&B Dermatologist Kft. adatai a következők szerint kerültek rögzítésre: 
képviseli: Dr. Faragó Eszter ügyvezető,  

székhely: 6000-Kecskemét, Rezgő u. 6.,  

Dr. Faragó Eszter hozzájáruló nyilatkozatot a tekintetben kér az Önkormányzattól, hogy a cége 
telephelyeként a 6050-Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106. cím kerülhessen bejegyzésre.  

A fióktelep fenti című bejegyzéséhez más háziorvos esetén is hozzájárult az Önkormányzat.  

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 7. § (1)-(4) bekezdései a következők szerint rendelkeznek:  

A székhely, telephely, fióktelep 

„7. § (1)  A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az 
a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, 
valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek 
teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata 
úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. 
Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés 
helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából 
székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen 
kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.   

(2)  A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító 
okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, 
önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen 
található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön 
lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a 
külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi 



3 
 

képviselete esetében is. Amennyiben a cég telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt 
a cégjegyzékben fel kell tüntetni. 

(3) Magyar cég külföldön lévő fióktelepének a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez a cégnek a 
külföldi cégkivonattal, illetve más okirattal, valamint ezeknek magyar nyelvű hiteles 
fordításával kell igazolnia, hogy a fióktelepet a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba 
vették. 

(4)  Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, 
vagy amelynek használatára - ideértve a székhelyszolgáltatás útján biztosított 
székhelyhasználatot is - a cég jogosult.” 

Fentiekre tekintetttel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
………./2021. (…….)ÖH. 
F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. fióktelep bejegyzési kérelme 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az F&B 
Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. (képviseli: dr. Faragó Eszter) fióktelepeként 
a 6050-Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104.-106. cím kerüljön bejegyzésre arra az időtartamra, 
amíg Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményével személyes közreműködői-szerződéssel rendelkezik.   
 

Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Képviselő-testület, Polgármester 
 

Lajosmizse, 2022. május 26. 
 
                          Basky András sk.  
                           polgármester 
 

 


