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Iskola-fogorvosi feladat ellátási szerződés megszüntetése tervezet  

 
amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; 
adószáma: 15731292-2-13, PIR szám: 731290; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a továbbiakban: 
Önkormányzat)) mint megbízó; 
másrészről a Decidui Dent Kft. (Cg.: 01-09-981353; adószám: 23851353; székhely: 1038 Budapest, Papírgyár 
utca 51. képviseli: Harkai Balázs – továbbiakban: Megbízott képviselője) mint megbízott (továbbiakban: 
Megbízott) között (továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Előzmények 1.1. Felek megállapítják, hogy Megbízott a Felek között 2012. május 17. napján kötött, az önkormányzat 
kötelező feladatát képező egészségügyi szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló feladat-ellátási szerződés 
alapján területi ellátási kötelezettséggel iskola-fogorvosi szolgáltatást nyújt. Felek megállapítják továbbá, hogy 
ezen szolgáltatás nyújtása érdekében a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. alatti ingatlanban található rendelő 
helyiség ingyenes használatáról Szentendrén, 2012. május 17. napján használati szerződést kötöttek.  
1.2. Megbízott az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A § (1) bekezdésének megfelelően 
2017. június 8. napján bejelentette, hogy praxisjogát el kívánja idegeníteni, egyben megjelölte dr. Alexa Ildikó 
Izabellát, mint a praxisjogot megszerezni kívánó fogorvost. 
1.3. AZ Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 15-én a 129/2017. (VI. 15.) Kt. sz. határozatában 
döntött arról, hogy dr. Alexa Ildikó Izabellával iskola-fogorvosi szolgálat ellátására feladat-ellátási szerződést 
kíván kötni, ennek érdekében 2017. ….. .. napján az Önkormányzat és dr. Alexa Ildikó Izabella előszerződést 
kötött. 
Felek törekednek arra, hogy a praxisjog 2017. szeptember 1-jén átadásra kerüljön. 
 
2. A szerződés célja és tárgya: 2.1. Felek az 1.1. pontban hivatkozott szerződéseket közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
3. Záró rendelkezések 3.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – így különösen a felek kártérítési, kártalanítási 
felelősségére, a jelen szerződés felmondására valamint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó rendelkezések – az 
Eütv., Öotv., az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint az ezen törvények 
végrehajtására vonatkozó jogszabályok, az egyéb egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., 
valamint Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 
mindenkor hatályos helyi rendeletének rendelkezései alkalmazandók. Az időközben bekövetkező 
jogszabályváltozások a jelen szerződést nem helyezik hatályon kívül, hanem amennyiben a jelen szerződéses 
rendelkezések későbbi jogszabályi rendelkezéssel ellentétessé válnának, a szerződés ezen pontjai helyébe a 
jogszabályi rendelkezések lépnek. 
3.2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon valamennyi alábbi 
feltétel egyidejűleg teljesül, de leghamarabb 2017. szeptember 1-jén. 
- dr. Alexa Ildikó Izabella az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott jogerős működési és 
működtetési (praxisjog) engedéllyel rendelkezik és 
- dr. Alexa Ildikó Izabella a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) érvényes és hatályos 
finanszírozási szerződést köt. 
Felek rögzítik, hogy fenti feltételeket egyben jelen jogügylet érvényességi feltételeinek is tekintik.  
3.3. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete 129/2017. (VI. 15.) Kt. sz. határozatával jelen 
tartalommal és formában jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 
3.4. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve 
kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Szentendre, 2017. ………………… 
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