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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének felhatalmazása alapján 
Tóth Mihály polgármester fogászati alapellátási tevékenység végzésére megbízási szerződést 
kötött Dr.Lengyel Irén fogszakorvos, egyéni vállalkozóval A szerződő felek a megbízási 
szerződést 5 év határozott időre kötötték, melynek lejárata 2010. június 30. 
 
A megbízási szerződés VII/4. pontja alapján a praxisjog elidegenítése kizárólag a Megbízó 
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján történhet. 
 
Dr.Lengyel Irén – mivel nyugdíjba kíván vonulni – a mellékelt levélben kéri a T. Képviselő-
testületet, hogy járuljon hozzá a 2005. május 3-án kötött megbízási szerződés alapján létrejött 
megbízási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
 
Szintén a mellékelt levélben tájékoztatja a Testületet arról, hogy praxisjogát dr.Dávid Ádám 
fogszakorvos részére kívánja eladni. 
 
Dr.Lengyel Irén kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a folyamatos betegellátás érdekében 
járuljon hozzá, hogy dr.Dávid Ádámmal új megállapodás kerüljön megkötésre. 
 
Javaslom, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy dr.Lengyel 
Irén fogszakorvosi praxisra vonatkozó működtetési jogát 2010. július 1-i hatállyal dr.Dávid 
Ádám háziorvos átvehesse és ezzel egyidejűleg nyilvánítsa ki szándékát arra vonatkozóan, 
hogy a működtetési jogot megszerző dr.Dávid Ádám fogszakorvossal a praxis működtetésére 
vonatkozó megállapodást 2010.július 1-től meg kívánja kötni. 
 
 
Budapest, 2010. április 19. 
 
 
 
 
         Horváth Gyula 
         alpolgármester 
 



HATÁROZATI JAVASLATOK 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hozzájárul ahhoz, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Dr.Lengyel 
Irén egyéni vállalkozó fogszakorvossal fogászati alapellátás végzésére kötött 
szerződés Dr.Lengyel Irén nyugdíjba vonulása miatt közös megegyezéssel 
megszüntetésre kerüljön.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  szerződésbontásra:  2010. június 30. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  

 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
köszönetét és elismerését fejezi ki dr.Lengyel Irénnek a csepeli lakosság egészségügyi 
ellátásában végzett áldozatos munkájáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  

 
 

3. Budapest XXI. Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul 
veszi, hogy dr.Lengyel Irén praxisjogát dr.Dávid Ádám részére értékesítette. 
Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a praxis további működtetésére dr.Dávid 
Ádámmal megállapodást kíván kötni. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
megkötésére a lakossági ellátásnak és az önkormányzati érdekeknek figyelembe 
vételével, különös tekintettel az alábbi szempontokra: 

- a 0004. sorszámú fogorvosi praxis átadása területi ellátási kötelezettséggel, 
- a fogszakorvos önállóan köt a feladatra szerződést a finanszírozóval, 
- a helyettesítésről önmaga gondoskodik, 
- a rendelőt kizárólag fogszakorvosi tevékenységre használhatja, 
- a társmegbízottal (Perényi Péterné szül. dr.Strausz Veronika EV-247490) 

közösen tulajdonolt eszközök fenntartása, pótlása a vállalkozók feladatát 
képezi, 

- felelősségbiztosítást köteles kötni, 
- közüzemi díj költségeket területarányosan viseli. 

 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  Szerződéskötésre: 2010. július 1. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  



1.sz. melléklet
 

M e l l é k l e t 
 
a „Javaslat fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre” című előterjesztéshez. 
 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
Lombos Antal ágazatvezető 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
 
 
Budapest, 2010. április 19. 
 
            
         Lombos Antal sk. 
          ágazatvezető 
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