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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) Győr (9026 Győr, Kálóczy tér 911.) és önkormányzatunk között 2011-ben megállapodás jött létre fogászai ügyeleti ellátásra,
a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti ellátás biztosítására az EESZI által
a településünk lakói vonatkozásában. A feladat ellátási szerződés – melyet mellékletként jelen
előterjesztésemhez csatolok - 2017. december 31. napján lejár. Ezért az EESZI igazgatója
megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy nyilatkozzunk a szerződés további
sorsáról.
Figyelemmel arra, hogy a fogászati ügyeleti ellátás a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásként az önkormányzat ellátandó feladatai körébe tartozik, annak lakosság
részére történő biztosítása az önkormányzat feladata. Ennek éves költsége –betegszámtól
függően- változó. Az első féléves ellátásra 94.200 Ft került kifizetésre. Jelen előterjesztés
mellékleteként csatolom a hatályos megállapodást, ezen megállapodás időbeli hatálya kerülne
meghosszabbításra.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra:

Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
9142 Rábapatona, Kossuth utca 18.
telefon: 06-96/583-000, telefax: 06-96/583-001
web: www.rabapatona.hu, e-mail: polgarmester@rabapatona.hu
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Rábapatona Község Önkormányzata
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete elhatározza, hogy az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.)
által végzett fogászati ügyeleti ellátást a továbbiakban is igénybe kívánja venni, 3 éves
határozott időszakra: 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy szolgáltatói igény esetén működjön együtt a szolgáltatóval a
szerződés szövegezése és előkészítése során.

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgybani szerződést aláírja, a fogászati
ügyeleti ellátás rábapatonai lakosok részére történő biztosítása érdekében a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, okiratokat aláírja.
Felelős:

dr. Németh Balázs jegyző
Molnár-Nagy Béla polgármester

Határidő:

azonnal

2. pontra
3. pontra
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Rábapatona, 2017. október 19.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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