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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE  

amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3., 
képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester) mint megbízó (továbbiakban: Önkormányzat); 
másrészről Dr. Szentgyörgyi és Dr. Mészáros Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal (Cg.: 01–06–
756084; székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész u. 12.; képviseli: Dr. Szentgyörgyi Zsuzsanna) mint 
megbízott (továbbiakban: Megbízott) között (továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételek mellett. 
1. Felek megállapítják, hogy Szentendrén, 2007. június 12. napján megbízási szerződést (továbbiakban: 
alapszerződés) kötöttek iskola-fogászati tevékenység ellátására. Az alapszerződés alapján Megbízott 
fogorvosi alapellátási kötelezettsége kiterjed a Szentendre Város és – a települések között Szentendrén, 
2001. július 18. napján kötött együttműködési megállapodás alapján – Pilisszentlászló Község területén 
működő valamennyi nevelési–oktatási intézmény tanulóira, függetlenül a tanuló lakóhelyétől, 
tartózkodási helyétől. 
2. Megbízott kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott önálló orvosi működtetési jogát (továbbiakban: 
praxisjog) el kívánja idegeníteni dr. Péntek Hajnalkának (1038 Budapest, Papírgyár utca 51.) részére.  
3. Az Önkormányzat – tekintettel arra, hogy a fogorvosok alapnyilvántartásának 2012. február 23-i adatai 
szerint dr. Péntek Hajnalka megfelel a fogorvosi szakmára előírt személyi feltételeknek – megbízási 
szerződést köt a Decidui Dent Kft.-vel (képviseli: dr. Péntek Hajnalka), ezért Felek közösen 
megállapodnak, hogy ezen megbízási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 1. pontban megjelölt 
szerződés alapján fennálló, fogorvosi tevékenység ellátásáról szóló jogviszonyt közös megegyezéssel 
megszüntetik. 
4. Felek megállapítják, hogy a 3. pontban hivatkozott és jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely 
napon valamennyi alábbi feltétel teljesül: 
- dr. Szentgyörgyi Zsuzsanna és dr. Péntek Hajnalka a praxisjog vonatkozásában érvényes és hatályos 
adásvételi szerződést kötnek és 
- dr. Péntek Hajnalka a népegészségügyi szakigazgatási szerv által kiadott jogerős praxisengedéllyel 
rendelkezik és 
- a Decidui Dent Kft. jogerős működési engedéllyel rendelkezik és 
- a Decidui Dent Kft. az OEP-el érvényes és hatályos finanszírozási szerződést köt. 
Felek rögzítik, hogy fenti feltételeket egyben jelen jogügylet érvényességi feltételeinek is tekintik.  
5. Megbízott kijelenti, hogy az Önkormányzat által a fogorvosi tevékenység során történő felhasználás 
céljából számára átadott eszközöket jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg dr. Péntek Hajnalka 
birtokába bocsátja.  
6. Felek kijelentik, hogy az 5. pontban foglaltakon kívül egymással szemben az alapszerződésből eredően 
semmiféle igényük nincsen.  
7. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2012. (III.8.) Kt. sz. határozatával jelen 
tartalommal és formában jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 
8. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra 
nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: Szentendrén, 2012. március … 
 
Önkormányzat részéről:                         Megbízott részéről: 
 
 
dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó                                        dr. Szentgyörgyi Zsuzsanna  polgármester  címzetes főjegyző Megbízott képviselője 
 


