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ELŐTERJESZTÉS 
 

Dr. Szabó Kriszta helyiséghasználati kérelméről 
 

 
Dr. Szabó Kriszta 2019. szeptember 16. napján kelt levelében azzal a kérelemmel fordult a 
Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. szám alatti, 
Biatorbágy Város Önkormányzat tulajdonában lévő 3. számú fogászati praxishoz tartozó 
helyiségek és eszközök bérbeadását kérelmezte magánrendelés céljára. A magánrendelést 
a rendelések figyelembevételével heti 4 órában végezné, minden hét hétfő és szerda napján 
18:00-20:00 óra között. 
 
A 3. számú vegyes fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést az 
Önkormányzat a 189/2019.(VIII.27.) számú határozat alapján kötötte meg az Inter-Dent Kft-
vel.  
 
A hatályos feladat-ellátási szerződés 14.b) pontja alapján jelenleg a szolgáltató 40.000.- 
forint bérleti díjat köteles fizetni havonta.  
 
Ezen túl a szerződés rendelkezik a magánrendelések tekintetében is a 14.d) pontjában, mely 
szerint:  „Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat számár a 
további bérleti díjat köteles fizetni abban az esetben, amennyiben az önkormányzati 
tulajdonú rendelőhelyiséget és annak eszközeit a kötelezően ellátandó alapellátáson 
túl magánrendelés céljára kívánja használni. A bérleti díj összege 1800 Ft/nap, ami az 
alapellátásban végzett rendelési órák számlához viszonyítva időarányosan került 
meghatározásra.” 
 
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szabályozza a működési engedély kiadásához és a 
szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeket.  
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2019. augusztus 30. napján jogerősség 
vált PE-06/NEO/03814-2/2019 számú határozatában működési engedélyt adott a kérelmező 
Inter-Dent Kft számára, aki így rendelkezik a jogszabály által előírt feltételekkel, amivel az 
alapellátás mellett a magánrendelést is végezni tudja.  
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2019. szeptember 16.      

            Tarjáni István s.k. 
    polgármester 

 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2019. (IX. 26.) számú 

határozata 

 
Dr. Szabó Kriszta helyiséghasználati kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Kriszta 
helyiséghasználati kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta. 

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a tulajdonát képező 2051 Biatorbágy, 
Mester utca 2. szám alatti rendelőben lévő 3. fogászati praxishoz tartozó 
helyiséget Dr. Szabó Kriszta magánrendelés céljára heti két alkalommal, 
hétfőn és szerdán 18.00-20:00 óra között használja.  

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: szervezés 
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