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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: a 14. számú felnőtt fogászati körzet ellátása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dr. Torda Beatrix a 14. számú felnőtt fogászati körzet fogszakorvosa 2013. augusztus 6-án 
elhalálozott.  
A Képviselő-testület 201/2013. (X.17.) határozata értelmében jóváhagyta a Dent-Vill Kft. 
nevében Kocsis Sándor ügyvezető nyilatkozatát, mely szerint a 14. számú felnőtt fogorvosi 
körzet ellátását Dr. Spissák Zsuzsanna (pecsétszám: 39281) fogorvos látja el tartós helyettesként 
maximum 1 évig, vagy a praxis értékesítéséig.  
 
A fogorvosi praxisjog az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezései 
értelmében olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető, és folytatható. A praxisjog 
jogosultjának halála esetén a praxisjog folytatására első helyen a túlélő házastárs jogosult. 
Amennyiben a jogosult a folytatás feltételeinek nem felel meg, a praxisjogot a korábbi jogosult 
halálától számított egy éven belül elidegenítheti.  
 
A Dent-Vill Kft. ügyvezetője jelezte, hogy 2014. április 16. napján kelt adásvételi szerződés 
értelmében Dr. Mándrik Martina részére a praxis jogot elidegenítette. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. kerületi Népegészségügyi Intézet BP-
05R/023/02995-4/2014 számú határozatában megállapította, hogy Dr. Mándrik Martina a 
praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.  
 
A további engedélyek kiadásához szükséges feladat-ellátási előszerződés kötése. Az engedélyek 
megléte után lehet feladat-ellátási szerződést kötni. 
A MÁNDRIK-MEDIC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nevében Dr. Mándrik Martina 
kívánja ellátni a Bp. IV. ker. Görgey A. u. 30. szám alatt a 14. számú felnőtt fogorvosi körzetet 
területi ellátási kötelezettséggel. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 2014. 
augusztus 1. napjától a 14. számú felnőtt fogorvosi körzetet a Bp. IV. ker. Görgey A. u. 30. sz. 
alatt a MÁNDRIK-MEDIC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nevében Dr. Mándrik 
Martina (működési nyilvántartási száma: 77442) felnőtt fogorvos területi ellátási kötelezettséggel 
lássa el, ezzel egyidejűleg közös megegyezéssel megszünteti a 2006. november 23. napján a 
Dent-Vill Kft és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződések (feladat-ellátási előszerződés, feladat-
ellátási szerződés) aláírására és jognyilatkozat megtételére. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 1. 
 
Budapest, 2014. május 22. 

Nagy István  
Az előterjesztést készítette Köblös Anita 


