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113/2015. (IX.24.)ÖH. 
Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy dr. Szabó Izabella 

Laura Lajosmizse 2. sz. fogorvosi körzetében a területi ellátási joggal és kötelezettséggel járó fogorvosi 
praxisjogot el kívánja elidegeníti.   

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Szabó Izabella Laura által 

megjelölt Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis 
mőködtetésére feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni. Az ehhez szükséges feladat-ellátási elıszerzıdés 
megkötésének az a feltétele, hogy a Fogsordoktor Bt. írásban nyilatkozik és vállalja, hogy a fennálló 
feladat-ellátási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetéséhez feltétel nélkül hozzájárul az 
azt megelızı nappal, amellyel Dr. Dénes Zsolt a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek 
megszerzését igazolja a polgármester felé, és vele a feladat-ellátási szerzıdés megköthetı.  

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Fogsordoktor Bt. (székhely: 1202 Budapest, Baross utca 45. 5/21., cégjegyzékszám: Cg. 03-06-115927) 
2.) pontban meghatározott írásbeli nyilatkozatának benyújtásakor a Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis 
mőködtetésére irányuló feladat-ellátási elıszerzıdést Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) 
megkösse. 

 
4.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy – a 

tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek Dr. Dénes Zsolt által történı megszerzését követıen - a 
Fogsordoktor Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerzıdést közös megegyezéssel megszüntesse, és Dr. 
Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) feladat-ellátási szerzıdést megkösse.   

 
5.) Amennyiben a jelen határozat alapján nem kerül sor a Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis mőködtetésére 

irányuló feladat-ellátási elıszerzıdés, valamint a feladat-ellátási szerzıdés megkötésére, abban az 
esetben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nem tud és nem is 
kíván feladat-ellátási szerzıdést kötni Dr. Szabó Izabella Laura által megjelölt Dr. Dénes Zsolttal 
(nyilvántartási szám: 46255), és a Fogsordoktor Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerzıdés hatályban 
marad.  
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Kihagyva a kihagyandókat! 
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