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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. március 9-i ülésére 
 

Tárgy: Dr. Dutkon Alexandra kérelme 

 
Iktatószám: LMKOH/99/2/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 Dr. Dutkon Alexandra házi fogorvos 2017. február 22. napján az előterjesztés 
melléklete szerinti kérelemmel fordult hozzám székhely cím változtatása ügyében.    

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és az ALEXA-DENT Korlátolt 
Felelősségű Társaság között 2012. június 1. napján jött létre fogorvosi tevékenység területi 
ellátási kötelezettséggel történő folytatásárára Egészségügyi Feladat-ellátási Szerződés 
(továbbiakban: szerződés), amely 2013. november 18. napján, 2015. október 30. napján,  
2016. február 26. napján és 2016. február 13. napján került módosításra.  

A szerződésben a fogorvosi szolgálat működtetőjének adatai a következők szerint kerültek 
rögzítésre: képviseli: dr. Dutkon Alexandra Mária,  

székhely: 6000-Kecskemét, Beretvás köz 6.,  

levelezési cím: 6000-Kecskemét, Arany J. út 10. I. em. 8 ajtó,   

feladat-ellátási helye: 6050- Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.). 

A praxist gyakorló orvos a kérelmében előadta, hogy az-az ingatlan, amelyben a székhely 
működött eladásra került, (6000-Kecskemét, Beretvás köz 6.), így azzal a kéréssel fordult 
hozzám, hogy a fogászati vállalkozásának székhelye a 6050-Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-
106. címre kerülhessen bejegyzésre.  

A székhely 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, valamint a 24. § (1) bekezdése a következők szerint 
rendelkezik:  

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 
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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 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 a cég jogosult.” 

„24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza 

a) a cég cégjegyzékszámát, 

b) a cég nevét, 

c) a cég székhelyét, valamint ha a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, 
a központi ügyintézés helyét. 

d) a létesítő okirat keltét, 

e) a cég főtevékenységét, valamint további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos 
TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével, 

f) a cég jegyzett tőkéjét, 

g) a képviselet módját (önálló vagy együttes), 

h) a cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén 
lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, és 
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e 
jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a 
jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a 
cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját, 
továbbá azt a tényt, ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája benyújtásra került, 

i) a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha a cég adószáma alkalmazását 
felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a 
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törlést, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a 
határozat jogerőre emelkedésének napját, 

j) a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzforgalmi 
szolgáltatók nevét és székhelyét, 

k) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának időpontját, 

l) a k) pontban foglalt végzésnek megfelelően – elektronikus bejegyzéssel – a 
cégjegyzékadatok, illetve azok törlése bejegyzésének Cégközlönyben történő közzétételének 
napját, 

m) a cég elektronikus kézbesítési címét, 

n) a cégnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti hivatalos elérhetőségét.” 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat-tervezet elfogadására. 

Határozat-tervezet 
……../2017.(…….) ÖH. 
Dr. Dutkon Alexandra kérelme 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

ALEXA-DENT Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: dr. Dutkon Alexandra Mária 
58 939 engedélyszámmal működő fogorvos) székhelyeként a 6050-Lajosmizse, Dózsa 
Gy. út 104.-106. cím kerüljön bejegyzésre arra az időtartamra, mely időszak alatt 
Lajosmizse Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéssel rendelkezik.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos hozzájáruló 
nyilatkozatot aláírja, továbbá, hogy a székhely-változás miatti feladat-ellátási 
szerződésmódosítást aláírja. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 9. 

 
Lajosmizse, 2017. február 27. 

       
       Basky András sk. 

   polgármester  
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