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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 86/2018. 
 
Tárgy: A Zsigmond Dentál Fogászati Kft. feladat-ellátási és bérleti 
szerződésének módosítása 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
      

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
         
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2015. (V. 21.) 
számú határozatával úgy döntött, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § (1) b.) pontjában foglalt, Nagykovácsi Nagyközség I. és II. számú 
fogorvosi körzetének ellátására feladat-ellátási szerződést köt a Zsigmond Dentál 
Fogászati Kft.-vel. (Képv.: dr. Zsigmond Lívia, Cégjegyzékszám: 13-09-115838, 
székhely. 2094 Nagykovácsi, Radnóti utca 20.)  

 
Dr. Zsigmond Lívia doktornő 2018. július 11-én kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy a rendelési idejét módosítani szeretné. 
Mivel ezen módosítás érinti a feladat-ellátási szerződés 11.) pontjában 
meghatározott rendelési időt, ezért a szerződés módosítására van szükség, 
amelynek jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönthet. 
A doktornő a kérelem indoklásában előadta, hogy a rendelési idő módosítására 
szakasszisztens váltás miatt van szükség. Dr. Zsigmond Lívia doktornő kérése 
szerint a rendelési ideje szerdai és pénteki napokon 12:00-18:00 időpontról 10:00-
16:00 órára módosul, a többi napokon (hétfőn, kedden, csütörtökön 12:00-18:00) 
változatlan marad. Dr. Jani Ágnes rendelési ideje nem módosul. 
 
Az időpont változás egyeztetésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala Hatósági Főosztály munkatársával, mivel a rendelési idő módosítása – a 
Képviselő-testületi jóváhagyást követően – érinti a fogorvosi rendelés működési 
engedélyét is. 
 
A változást követően Dr. Zsigmond Lívia rendelési ideje: 

 
Hétfő: 12:00 – 18.00 
Kedd: 12:00 – 18.00 
Szerda: 10:00 – 16.00 
Csütörtök: 12:00 – 18.00  
Péntek: 10:00 – 16.00 
 

Dr. Jani Ágnes rendelési ideje (változatlan):  
 
Hétfő: 8:00 – 14.00 
Kedd: 8:00 – 14.00 
Szerda: 8:00 – 14.00 
Csütörtök: 8:00 – 14.00 
Péntek: 8:00 – 14.00 
 

A feladat-ellátási szerződés módosítása kiterjed továbbá a szerződés 7.) és 9.) 
pontjára, amelyben a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. helyett 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kerül megnevezésre vagyonkezelőként, 
illetve a szerződés 10.) és 21.) pontjában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
helyett a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőt kell nevesíteni.  
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A feladat-ellátási szerződés rendelkezik a 80/2015. (V. 21.) számú Kt. határozat 
szerint az ingyenes rendelőhasználatról, valamint tartalmazza a rendelőben igénybe 
vett közszolgáltatások (telefon, fűtés, villany, víz-csatorna, szemétszállítás) 
egészségügyi szolgáltató általi díjfizetési kötelezettségét.  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2006. március 10-én kötött Dr. Zsigmond 
Lívia doktornővel a fogorvosi rendelőre bérleti szerződést. Ezt a feladat-ellátási 
szerződés hatályon kívül helyezte, és az ingyenes rendelő használatról a 80/2015. 
(V. 21.) számú Kt. határozat rendelkezett. 
 
Fentiek szerint célszerű új feladat-ellátási és bérleti szerződés elfogadása a korábbi 
tartalmi részletek változatlan átvezetésével. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 

 
 
 
  Kiszelné Mohos Katalin 

polgármester 
 
 

I. HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Tárgy: A Zsigmond Dentál Fogászati Kft feladat-ellátási szerződésének 
módosítása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy dr. Zsigmond Lívia doktornő a Nagykovácsi I. számú fogorvosi körzet rendelési 
idejét módosítsa, egyben felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

II. HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Tárgy: A Zsigmond Dentál Fogászati Kft bérleti szerződésének módosítása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Zsigmond Dentál Fogászati Kft-vel bérleti szerződés aláírására az 
előterjesztésben leírt lényeges tartalmi elemekkel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


