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Képvisel -testuletének
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papp Imrénépolgármester
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, Kiss LászIő képviselő távollétét jelezte, így 6 képviselő jelen van. Javaslatot
teszek az ülés napirendjére vonatkozóan. Napirendnek a kiküldött napirendet javaslom. Van-e
egyéb napirendi pont felvételérejavaslat? Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a
képviselőtestület az a|ábbi napirendet fogadta el.

NAPIREND
|.) Fogorvosi szerződés megkötése
Irósbeli előíejesztés
Előterjesztő: Papp Imrénó polgármester

2.) Munkamegosztási megállapodás a Borotai Közös
Szivártány Napközi Otthonos Ovoda közöt1

Önkormányzati Hivatal és a Rérni

Irásbeli előtejesztés
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester
1.) Napirend
Fogorvosi szerződés megkötése

@
Papp Imrénérrolgármester

A fogorvosi feladatok ellátásárajelentkezett dr. Ikladi Gábor fogorvos. A

munkát november
hogy szerződést kössünk és ezt az
ÁNtSZ-trez és az OEP-hez eljuttassuk, hogy az engedélyeket határidőre meg tudják adni. A
szerződés az előző fogorvossal kötött szerződés alapján kerülne megkötésre. Megkérdezem a
képviselő-testület tag|ait, a napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés,hozzászólás?
Amennyiben nincs, aki egyetért a szerződés megkötésével, az kérem, kézfelemeléssel
1. napjával meg fudja kezdeni. Ehhez azonban szükséges,

szavazzon.
(A képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül egletértett és
az alábbi határozatot hozta: )
375/2016. (x. 13.) KT
Fogorvosi szeyz dés megkiitése

HATAROZAT

Rém Ktizségi Onkormányzat

Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet)
egyhangrilag gy határozott, 2016. november 1. napjától szerz dést ktit a vegyes fogorvosi
alapellátási feladatok (tenileti fogászati és iskolafogászat) ellátásra a Dentál Doktor Kft-vel

(6500 Baja, Csokonai utca 10., képviseli: dr. Ikladi Gábor fogorvos).
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a polgármester a szerz dés aláírásara és a sztikséges
intézkedések megtételére.
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Felel s:

azonna|i
Papp Imrénépolgármester
Határozatr l értesi.il: - dr. Ikladi Gábor, 6500 Baja Csokonai utca 10.
- ANTSZ 6400 Kiskunhalas, Semmelweiss tér 28.
- OEP 6000 Kecskemét, Izsáki t 8.
- gazdálkodás, helyben

2.) Narlirend
Munkamegosztási megállapoclás a Borot?i Közös

Önkormánvzati Hivatal

és

a Rémi Sziv:in,ánv Napközi Otthonos Ovocla között'
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papn Imrénépolgármester
A magasabb szintű jogszabály rendelkezik arról, hogy a gazdálkodási szervezet nélküli
intézménynélmilyen módon kell ellátni a gazdálkodási feladatokat, melyet egy rnásik szerv
lát el, mely önállőan gazdálkodik. Nálunk ez a munkamegosztása gyakorlatbatr rnegvalósul,
de erről írásbeli clokumentumot is el kell fogaclnia a képviselő-testületnek, mely rendezi az
intézmények jogait és kötelezettségeit. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, a
napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés,hozzászőlás? Amennyiben nincs, aki egyetért a
megállapodás elfo gadásával, az kérem, kézfel emel éssel szavazzon.

(A képvisel -tesíiilal a juvctsluítal 6 igen, 0 nen? szul}(rzctllul, íaríózkoclcis nélktil cS),etéríelt e:i
az alítbbi határozctíot hozí : )
37612016.
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HATÁROZAT

Munkamegosztási megállapodás a Borotai Kiiziis Onkormányzati Hivatal és
a Rémi Szivárvány Napkiizi Otthonos Óvocla kiiziitt

Rém Ktizségi Önkormányzat

Képvisel -testtilete (továbbiakban: Kópvisel -testtilet)
egyhangrilag irgy llatározott, a Borotai Ktiztis Onkormányzati Hivatal és a Rémi Szivárvány
Napkozi Otthonos Óvoda koztjtti munkamegosztás és felel sségvállalás rendjér l szóló
munkamegosztási megállapodást a melléklet szerint j óváhagyj a.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a jegyzót és az intézményvezetót a megállapodás
aláirására és a sziikséges intézkedések megtételére.
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Pápay Lász| jegyzó
Határozatr l értestil: - Sz ke Barbara, intézményvezetcí-helyettes, helyben
- gazdálkodás, helyben

Felel

Papp Imrénépolgármester
Miután tobb napirend nincs, a rendkívtili a nyílt iilést berekesztem.
(A

polgármesíer az iilést ] 3.30 órakor
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