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Lit6r Kozs6g Onkormilnyzatinak K6pviselo-testtilete 2016. november 17-6n (csiitiirtiik)
19.30 6rakor rendkiviili K6pvisel6-testtileti ill6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

Ul6s helve: Lit6r Kdzsilghiza tanicsterme
(8196 Lit6r, Atmos u.37.)

Napirendi javaslat:

1.) Fogorvosi elldtis iigye
Elriadi : Szedlak Attila polgarme ster

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsrlgi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak
r6szt venni, rigy tdvolmaradisukat el6zetesen jelezzilk a Lit6ri Kiiziis Onkorminyzati
Hivatal Titlulrsrlgin. Telefon: 06 88 598-016
A meghfv6 6s a nyilv{nos napirendi pontok el6terjeszt6sei megtaldlhat6k a www.liter.hu
portilon!

Lit6r, 2016. november 1 1.
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JEGYz6xONvv
K6sziilt: Lit6r Kdzsdg OnkormiiLnyzata K6pvisel6-testi.ilet6nek 2016. november 17-6n

20:50 6rai kezdettel megtartott nyilv6nos iil6s6r6l.

Az iil6s helye: a Kdzsdgi Onkormrinyzat tan6csterme

Jelen voltak: Szedkik Attila polg6rmester,
Kondicslstvrln alpolg6rmester,
B6di Jrinos kdpvisel6,
Heffler G6bon6 kdpviselo,
Luk6ts G6bor Akos kdpviselo,
Varga Mih6ly kdpvisel6.

Meghivottk6nt jelen voltak: Bencze Eva jegyzo

Szedliik Attila poleilrmester
Tisztelettel kciszdntdm a kdpviselo-testiilet tagiait. Meg6llapitom, hogy a kdpvisel6-testiilet
hakirozatkdpes, a megv6lasztott 7 f5 koznl6 f6 jelen van.
A jegyz6kdnyv vezetdsdre Fiil6pn6 Ado{ rtur Erika kdztisztvisel6t, a jegyz6ktinyv
hitelesitds6re B6di Janos 6s Varga Mihrily k6pvisel6 urakat k6rem fel. Megk6rdezem, hogy
van-e valakinek hozzdsz6l sa €szrev6tele, javaslata a napirendi pontokhoz?
Amennyiben nincs, k6rem a kdpviseki-testijrletet k6zfeltart6ssal, szwazzon, aki a m6dositott
napirendi pontokkal egy e6rt.
A Mpvisel6+estiilet 6 igen szayazaltal eg)etdrt.

Napirendi javaslat

1.) Fogorvosi ellitis iirye
El6ad6. Sze dldk Attila pol gdrme s ter

Napirend tdrgra[isa

1.) Fogorvosi ell6tis iirye
El6ad6: Bencze Eva jegzd
(Irdsos el6terjesztds a jegtzdkbnln mellikletdt kdpezi.)

Szedliik Attila polearnester
Kdszdntdm az iil6sen Bencze Eva jegyz6 asszonyt. Megk6rdezem, hogy az irasos t6j6koztat6t
kivri.Lnja-e kiegdsziteni?

Bencze Eva ieeyz6
A fogorvos asszony az Eg6szs6giigyi feladat-elkit6si szerz6d6seket 2016. junius 1.-t61
felmondta. Az drintett kdt telepiilds k6z6sen fgy ddntdtt, hogy pitlylzatot ir ki, 6s keres
valakit, aki a praxisjogot megv6sarolj4 vagy a helyettesitdsr6l gondoskodik. A hivatalos
p,ilyinatra bar voltak 6rdekl6d6k, egy pitlyazat sem 6rkezett. Egyeztetdseket folytattunk az
Allami Ndpeg6szsdgiigyi risaiorvosi Szolgrilattal, az orsz6gos Eg6szsdgbiaositrisi
Pdn^iu:ral, az uglv6di.inkkel es Szab6nd Dr Rajnai Andre6val, 6s ana a d6ntesre-jutottunk,
hogy a doktom6 m6g a december h6napra v6llalja a feladatell6tast. Ez ad jelenti, hogy 2017.
janudr l-t<il a fogiszati ell6t6sra miik6d6si enged6lyt kell ig6nyelnitu:k, 6s frnansiirozesi
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szerz6d6st kell kdtniink az Orszdgos Egdszs6gbiztositasi Pdnzt6rral. A k6vetkez6

hat h6napban biztositanunk kell a helyettesit'.sl, ezzel kapcsolatosan targyal6sokat folytatok a

doktomdvel 6s az iigl.v6d asszonnyal, melyet a holnapi napon folytatni fogunk. Az

eszkSzciket a doktomS nulla Ft-6rt biztositja, de sok k6rd6s meriilt fel, hiszen hat h6nap

hosszri id<i, mi van, ha ezek az eszk6z6k megs6riilnek, elromlanak, akkor a k6lts6geket ki

fizeti meg. van olyan fogorvos, aki elv6llalnri a helyettesitest Januar l-t<il 6 h6napig, de az

eszkdz6tadSs feltdieleit6l is fiigg a d6nt6se. Ahhoz, hogy Januar 1-t6l miikodni tudjunk,

december 10.-ig minden iratot be kell csatolni az OEP r6sz6re. Arra k6rem a K6pvisel6 -
testiiletet, hogy hagyja j6vri a Rajnai Dent Bt-vel k6t6tt szerz6d6s felbont6s6t december 31'

nappal, illetvi-felhaialmazrlst k6rek polgirmester ur ds a magam r6szdre, miszerinl a fogorvosi

felaiatelet6s biaosit6sa drdekdben a helyettesito fogorvossal szeruoddst irhassunk al5'

K6pvisel6 -tesrtileti felhatalmazds kelt ahhoz is, hogy mint jegyz6 a miik6d6si enged6lyt

megk6rhessem, 6s a sztiks6ges dokumentumokat al6irhassam.

SzedLlk Attila polg6rmester

Kdr.., k6rf"lt.rt6ssal szavazzon, aki elfogadja, hogy a Rajnai Dent Bt-vel k6t6tt

eg6szs6giigyi fetadat ell6tasi szerzod6s 2016. december 31. napi hat6llyal megszrinik,6s a

sziiks6ges felhatalmaz6sokkal egyetdrt.
A kdpvisel1+estiilet 6 igen szavazattal elfogadja.

Lit6r Kiizs6g Onkorn6nyzata K6pvise16-testiilet6nek
14112016. (XI. I 7.) Lkt. hatdrozata

Lit6r Kdzsdg onkormanyzatrinak K6pviselo-testiilete megtargyalta a Rajni Dent

Bt-vel k6t6tt fogorvosi feladat ellatasi szerz6d6s felbonfiisiit, 6s rigy hatarozott,

hogy 2016. decimber 31. napi hat6llyal a feladat ell6trlsi szerzod6s felbontas6t

elfogadja.
A Kdpvisel6+estiilet felhatalmazza a Polgiirmestert 6s a Jegyz6t, hogy a fogorvosi

eg6szi6giigyi feladatelliit6s biztositasara a megfelel6 fogszakorvos jelentkez<ivel

h-lyettesitdsi fogorvosi eg6szs6gtigyi feladat ell6t6si szerz6d6st irjon al6'

A Kdpvisel6-testtilet felhatalm azza a Jegyzot, a helyettesit6shez sziiks6ges

mtikdddsi enged6ly megk6r6sdre, 6s a sziiks6ges dokumentumok al5;ir{sitta'

Felel6s: Szedlak Attila polgriLrmester, Bencze Eva jegyzo

Hatrlrido: azonnal

A kdpvisel6-testtilet tdbb napirendi pontot nem trtgyalt, a polgiiLrmester a nyilvanos iil6st

21:05 6rakor leziu'ta.

Szedldk Attila
polgdrmester

Jeryz6kiinlv hitelesit6k:

b<,-*- \

Bencze l0va

iegzd

t/ -/'./ -\^
Varga Mih:lly )

k6pvise16k6pvisel6
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Fogorvosi ell6t6s biztosit6sa

Ti sztelt Kdpvisel6-testtilet !

A Lit6r ds Kir6lyszentistv6n fogorvosi kdrzetet elht6 Szab6n6 Dr Rajnai Andrea a R4nai-Dent
Kereskedelmi 6s Szolgelbt6 Bt vezet6je a telepiildsek es kozdtte ldtrejcitt Eg6szsegugyi feladat-ell6tasi
Szerz5desekct 2016. jrinius I -t6l felmondta.
Az 6rintett ket k6pvisel5-testiilet 2016. jrinius h6napban egyiittes iil6sen targyalta meg a kialakult
helyzetet, 6s rigy hatiroztak, hogy a doktom6vel ki)z;isen pilyAzatot imak ki a praxis bet6lt6s6re
(eladiisilra) a kotelez6 fogorvosi atapell6Lis biztosit/siinak drdek6ben.
A piiydzati kiiriis megtcirt6nt, azonban v6rhat6an 2016. november 30. napjiig a praxis elad6sa nem
val6sul meg, igy elilszerziSdflst nem tudunk kcitni miisik orvossal.

Fentiek miatt, mint a feladatell6Lis kotelezeftj6nek a k6t teleptil6snek helyettesit6sr5l kell gondoskodnia.
A doktom6vel t<irt6nt tcibbszcin tArgyallsl kdvet6en Szab6n6 dr. Rajnai Andrea villalta, hogy 2016.
december 31. napj|ig binositja a fogiszati ellalist, igy a Litdri Onkorm6nyzat 2Ol7 . januir I . napjrit6l
a fogitszzti ell6t6s bidositasara (Litir 6s Kirelyszentistviln vonatkozisiban) miikrtddsi enged6ll
ig6nyel, valamint az OrszAgos Egdszsegbiaositisi Penztiirral finanszirozisi szcrzbd6st k0t.
A kovetkez6 hat h6napban helyettesit6sr6l kell goudoskodli. Jelenleg tiirgyalis folyik a helyettesites
biztositiisa 6rdek6ben, amennyiben meg6llapod6s sziiletik, akkor meg kell kOtni a feladat-ell6lisi
szerzld6st a helyettesit6sre, melyhez ezuttal kdrjiik a k6pvisel6-testiilet felhatalrnazasat Litdr telepiil6sre
vonatkoz6an.

K6rem tovebba a Tisaelt Kdpvisel5-testiiletet, hogy a Feladatell6llsi szerz5d6s 19. pontja 6rtelm6ben a
Rajnai-Dent Szolgriltato ds Kereskedelmi Bt-vel kotott eg6szs6gi.igyi feladatellitasi szerz6d{s 2016.
december 3 L napi hakillyal tcirtdn6 felbontiisiitroz hozzirjirulni sziveskedjenek.
K6rem a T. Kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy az el6terjeszt6st megvitatni sziveskedjenek!

Litdr, 2016. november 15.

Szedlak Attila
polgiirmester

Hatdrozati jat aslat

Lit& KAudg Onkormdny\ata Kdpriselff-test tddnek
.........../201 6. (fl ......) LkL hatdroztto

Lit6r Kdzs6g onkornr,furyzata Kipvisel6-testtilete megtiiLrgyalta a Rajnai Dent Bt-vel
k6t0tt fogorvosi feladatellilisi szerz6d6s felbonLisri! 6s rigy hatarozott, hogy 2016.
december 31. napi hatrillyal a feladatelLltrisi szerz5d6s felbontiis6t elfogadja.
A K6pvisel6-testtilet felhatahnazza a Polg6rmestert d,s a legyz6t, hogy a fogorvosi
eg6szs6giigyi feladatelliitiis biztosit isiira a megfelel5 fogszakorvos jelentkez6vel
helyettesit6si fogorvosi eg6szs6giigyi feladatelliitasi sz
erz6d6st i4on al6.
A K6pvisel6-testiLl* felhatalmazza a Jegyz5t a helyeftesit6shez sztiks6ges miikoddsi
enged6ly megk6r6s6re, 6s a sztiks6ges dokumentumok aliiinisiira.

Felel6s: Szedldd( Attila polgirmester, Bencze Eva jegyzo
tfutl-id6: 2016. december 3l
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JELENLETI iV

Kdsziilt: Liter KOzseg Onkormiinyzata Kepvisel6-testi.iletenek 2016. november 17-6n
(csUtortOk) tartott rendkivi.i li iil6sen megj elentekr6l.

lelen vannak:

Szedl6k Attila

Kondics Istv5n

Auerbach J6nos

B6di J6nos

Heffler G6bom6

Lukits Grlbor Akos

Varga Mihrily

Bencze Eva

Fi.ikipne Adroj 6n Erika

Jelen vannak tovdbbd:

polgarmester

alpolg6rmester

k6pvisel6

k6pvisel6

k6pvisel<i

kepvisel6

k6pvisel6

jegyz6

pii csoportvezet6


