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Földeák

Tisáelt Ké pviselö-testü let!

Dr. Láda Jolán fogorvos kérelemmel fordult Földeák község Polgármesteréhez, hogy
székhelyváltozás m iatt a feladat_e llátási szeződés kerüljön módos Ításra.

A doktornő a felújított fogorvosi rendelő átadásáig továbbra is kéri az önkormányzat segítségét
a fogászati egységkészrilék javításához, mert a folyamatos meghibásodás költségeit nem
tudja finanszirozni és így szÜneteltetnie kell a rendelést.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő_testületet az előterjesztés megtárgyalására és az
alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁRozATl JAVASLAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő_testüIete megtárgyalta a fogorvosi alapellátás
biztosítására feladat_ellátási szerződés módosítása című előterjesáést és a következő
határozatot hozza:

1.) a Földeák község fogorvosi alapellátásának biztosítására létrejött feladat_ellátási
szerződés módosítását a határozat melléklete szerintitartalommalelfogadja.

2.} felhatalmaza a polgármestert a feladat_ellátási szerződés módosítás aláírására, a
szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért'felelős: Hajnal Gábor polgármester
Határidö: azonnal 

,.,-,.:
Fotdeák, 2019' január 11. 'i.i' ,'

polgármester



Melléklet FöIdeák Községi Önkarmányzat Képvisetö.testü letének
.'/201 9. (l.1 8.) határozatához

FELADAT-ELLÁTÁ$I szERzŐoÉs í. sz. uÓoosírÁsn
Fö ldeá k község fogorvosi a lape llátásának biáosítására

1') A feladat-ellátási szerződés első bekezdésében a székhely az alábbiak szerint módosul:

amely létrejöft egyrészről a Földeák Községi Önkormányzat (képviseletében Hajnal Gábor
polgármester Földeák, Szent László tér 1. (továbbiakban: Megbízó), mint az egészség{igyi
közszolgáltatásokrol gondoskodó szerv' másrészről Dr' Láda Jolán Betéti Társaság
(Képviseletében: Dr. Láda Jolán Íogot'vos, szókhely: 6922 Földeák' szent László tér 8.
(továbbiakban: Megbízott) közrtt a fogorvosialapellátás biztosítására teriileti kÖtelezettséggel
az alábbi fe ltételek szerint.

2.) 
^ 

feladat-ellátási szeződés 2.2.1' pontjának második mondata az alábbiak szerint
módosul;

2.2,1. Gondoskodik továbbá a berendezések és felszereléeek rendeltetégszerii használatáról,
javÍtásáról és állagvédő karbantartásáról, az anyag és fogyóeszkoz allátásról és egyben
vállalja ezek költségeit. A MegbÍzó fogászati egységkésztllék |avítását a felÚJított
fogotvosi rendelő átadásának napjáig' az úi fogászati egységkészillék beszereléséig
átvá|lalja.

3.) A feladat-ellátási szeruődés egyéb rendelkezései változatlan taÍalommal maradnak
hatályban.

4.) Jelen szerződésmódosÍhás 2019. január 16' napján lép hatályba.

Felek jelen szercődést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés
után' jóváhagyólag írják alá.

Földeák,2019.

HajnalGábor
polgármester

Földeák Kozségi Önkormányzat
képviseletében

Dr. Láda Jolán
fogorvos

Dr' Láda Jolán Bt.


