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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
E-szám: 113/2016. 
 
Tárgy: Döntés a gyermekorvosi rendelő bérleti szerződéseiről 
 
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, 2016. december 7. 
 

jegyző 
 
 
    
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2016. december 7. 
         
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Dr. Cesko Izabella gyermekorvos Nagykovácsi I. számú gyermekorvosi körzet 
praxisát értékesítette dr. Kuchárné dr. Kordé Izabella számára. A Képviselő-testület a 
109/2016. (X. 10.) számú határozatával megadta a felhatalmazást, hogy dr. 
Kuchárné dr. Kordé Izabella doktornővel – amennyiben a praxisengedélyt 
megszerezte - feladatellátási szerződés megkötésre kerüljön, valamint a doktornő 
egyéni vállalkozóként az önkormányzat tulajdonában lévő Nagykovácsi, Kaszáló utca 
12-14. szám alatti gyermekorvosi rendelőben székhelyet létesítsen. 
 
2016. november 4-én az I. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi 
feladataink, valamint az iskola-egészségügyi feladat biztosítása érdekében a 
feladatellátási szerződés aláírásra került.  
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal a működési engedély kiadásához 
kötelező jelleggel kérte, hogy a feladat-ellátási szerződés mellé a doktornő csatolja 
az önkormányzattal kötött bérleti szerződést is.  
 
Jakabmedinfo Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (képviseli: Dr. Jakab Erika) 2015. 
augusztus 31-én kötött bérleti szerződés alapján dr. Kuchárné dr. Kordé Izabella 
számára a bérleti szerződés előkészítésre került. Ahhoz, hogy a doktornő a 
működési engedélyét megszerezze és a gyermekorvosi rendelést 2017. január 1-től 
megkezdhesse a bérleti szerződés aláírásra került. 
 
 A gyermekorvosi rendelőt a bérlő gyermekorvosok részére az önkormányzat 
ingyenesen bocsátja rendelkezésre, a bérlemény használatával kapcsolatos 
kiadásokat, költségeket (közüzemi díjak) a gyermekorvosok megosztva fizetik. A két 
gyermekorvos az orvosi rendelő közös használatával és a rendelési idők 
kialakításával kapcsolatosan megállapodott. Az orvosi rendelő osztott használata, 
valamint a közüzemi díjak fizetésének megosztása miatt szükségessé vált a 
Jakabmedinfo Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása 
is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2016. december 7. 

 
 
 
 
  Kiszelné Mohos Katalin 

polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Tárgy: Döntés a gyermekorvosi rendelő bérleti szerződéseiről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi 
4420/115. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2094 Nagykovácsi 
Kaszáló u. 12-14. szám alatti gyermekorvosi rendelőre dr. Kuchárné dr. Kordé 
Izabella doktornővel kötött bérleti szerződést és a Jakabmedinfo Kft.-vel a bérleti 
szerződés módosítását jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 


