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155/2013. (X. 31.) ÖH. 
Dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának 
értékesítése 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Faragó Márta Ilona 
praxisjogának elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 110/2013. (VI. 27.) határozatát 
visszavonja, és hozzájárul az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 
fogorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történı ellátására kötött egészségügyi 
feladat-ellátási szerzıdés 2014. február 28. napjával közös megegyezéssel történı 
megszüntetéséhez. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a 
FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1202 Budapest, 
Baross u. 45. 5/21., képviseli: Hunyi Tamás István cégvezetı) Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 
rendeletében meghatározott II. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási 
kötelezettséggel egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni (tevékenységet végzı 
orvos: dr. Szabó Izabella Laura). Az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megkötésének 
feltételei: 

- a tevékenységet végzı orvos dr. Szabó Izabella Laura jogerıs praxisengedélyének 
megszerzése, 

- a Betéti Társaság részére a jogerıs mőködési engedély kiadása,  
- a fogorvosi ellátás 2014. március 1. napjával történı megkezdése. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
- a 2.) pontban foglaltaknak megfelelıen az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató 

Betéti Társasággal fogorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történı 
ellátására kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 2014. február 28. napjával 
közös megegyezéssel történı megszüntetésére az elıterjesztés 4. melléklete szerint, 

- 3.) pontban foglaltak figyelembevételével a FOGSORDOKTOR Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1202 Budapest, Baross u. 45. I/25., 
képviseli: Hunyi Tamás István cégvezetı) az egészségügyi feladat-ellátási 
elıszerzıdés, majd az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megkötésére az 
elıterjesztés 5. melléklete szerint azzal, hogy az 5. melléklet második bekezdésében 
„Hunyi Tamás István üzletvezetı” szövegrész helyébe „Hunyi Tamás István 
ügyvezetı” lép. Továbbá a 4/c.) pontban a klinikai fogászati higiénia biztosítása 
2013. január 1. helyett 2013. március 1. 

- a döntésekkel összefüggı valamennyi intézkedés megtételére. 
  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
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