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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

szám: , 2021.

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzé tehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D MegfelelőrészX-szelkitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testíilet

A Kardiabent Szolgáltató Kft. 2009. márciusa bérli a Fő utca 18. szám alatti Egészségházban
található 24,27 m2 nagyságú helyiséget, fül-orrgégészeti szakrendelés céljára. A vállalkozás a
szükséges engedélyekkel rendelkezik.

A Kardiabent Kft ügyvezetö igazgatója, dr Csányi Zsolt tevékenységük bővítéséhez való
hozzájárulását kéri az Onkonnányzattól.

Eddigi tevékenységük: Orr-Fül-Gégészeti felnőtt és gyermek szakrendelés, heti 5x2 órában, dr.
Csányi Márta.
H-SZ. P: 8-10 ó, K-Cs: 16-18 ó.
Tőlük fíiggetlenül, ugyanebben a rendelőben végez magánorvosi tevékenységet dr. Andrónyi
Kristóf: Sz 16-18 óra között havi 16 000 Ft bérleti díj ellenében.
és dr Piros Zsuzsanna P: 15-18 ó: OEP fínanszírozott gyermek fogszabályozási rendelése havi
9500 Ft bérleti díj ellenében.
A bérleti díjon kívül a rezsi költség arányosan fizetendő.

A KARDIABENT Kft tevékenységbővítési terve:
Kardiológiai magánrendelés: P: 1030- 13 30 ó. dr. Csányi Zsolt kardiológus, belgyógyász
szakorvos

Belgyógyászati magám-endelés keretében: Diabetes tanácsadás, edukáció: Sz: 11-14 Győrfi
Tünde diplomás ápoló, diabetes edukátor
Teljes körű ulti-ahang magánrendelés: hasi, lágyrész, vascularis H: 16-19 dr. Bajkó Nándor
radiológus szakorvos.

Mindhárom új közreműködö pilisborosjenői lakos, akik ezzel a tevékenységükkel a helyiek
kényelmét és ellátását tudnák szolgálni.

Javaslom a kérelem elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy ennek megfelelöen változzon a
bérleti díj. Uj tevékenységenként 16000 FV hó díjjal emelkedne a jelenlegi díj, mely
megegyezne ortopéd szakrendelésért kért bérleti díjjal. A rezsi költség továbbra is arányosan
illetné meg a bérlőket.

Kérem, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, és a döntési javaslatról dönteni
szíveskedjenek.

Pilisborosjenő, 2021. június 15.
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DÖNTÉSI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete

1) Elfogadja a Kardiabent Kft kérelmét, és hozzájárul a rendelöben végzett tevékenységük
bővítéséhez az alábbiak szerint:

a. Kardiológiai magánrendelés: P:1030-1330ó. dr. Csányi Zsolt kardiológus,
belgyógyász szakorvos,

b. Belgyógyászati magánrendelés keretében: Diabetes tanácsadás, edukáció: Sz:
11-14 Györfi Tünde diplomás ápoló, diabetes edukátor,

c. Teljes körű ultrahang magánrendelés: hasi, lágyrész, vascularis H: 16-19 dr.
Bajkó Nándor radiológus szakorvos.

2) A bérleti díj mértékét 2021. július 1. napjától szakorvosoiikétit 16. 000 Ft/hó összegben
állapítja meg.

3) Felkéri jegyzöt a bérleti szerződés módosításának előkészítésére.

Határidő: 2021. június 30.
Felelős: drHorti Istvánjegyzö




