Gödöllő Város Polgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Szándéknyilatkozat Dr. Purger Gábor István fogszakorvos magántulajdonú
rendelőben történő működésére vonatkozóan.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Purger Gábor István fogszakorvos írásban kereste meg Önkormányzatunkat, amelyben
hozzájárulásunkat kérte, hogy felnőtt fogorvosi praxisát a magántulajdonát képező rendelőben
folytathassa, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő fogászati eszközök térítésmentes
használatának engedélyezését kérte.
Az új rendelő Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. szám alatt lévő új építésű társasházban van, ott
kívánja ellátni a (3., 4., 5., sz. háziorvosi körzet) pácienseket. A társasház és a rendelő
megfelel a korszerű követelményeknek, mozgássérült páciensek részére akadálymentes
megközelíthetőséget biztosít.
Az új rendelőben fogászati röntgen telepítését tervezi, amely jelenleg a Tormay Károly
Egészségügyi Központban nem megoldott.
Az új rendelő kialakítása jelentős anyagi ráfordítást igényel, ezért kéri az önkormányzat
hozzájárulását ahhoz, hogy az általa jelenleg használt, leltárban szereplő, önkormányzati
tulajdonban lévő fogászati eszközök egy részét az új rendelőben továbbra is térítésmentesen
használhassa.
A későbbiekben a rendelőt folyamatosan igényes és korszerű fogászati eszközökkel,
berendezésekkel kívánja felszerelni, melyet saját erőből finanszíroz és továbbiakban is saját
erőből kívánja megoldani a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerült kiadásokat.
Az önkormányzat részéről az a kérése, hogy továbbra is területi ellátási kötelezettséggel
végezhesse fogszakorvosi tevékenységét, és ennek érdekében az önkormányzattal
fennálló szerződését szeretné a továbbiakban is határozatlan időre megkötni.
Nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy az önkormányzattal szemben a fogszakorvosi
tevékenységgel kapcsolatban anyagi hozzájárulási igénye nincs és a jövőben sem lesz.
A fenti kérelmet támogatva, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa az alábbi
határozati javaslatot.
Gödöllő, 2009. március „18.”
Dr. Gémesi György

Határozati

javaslat

A Képviselő-testület támogatja Dr. Purger Gábor István fogszakorvos azon kérelmét, hogy a
jövőben területi ellátási kötelezettségű fogszakorvosi tevékenységét, magántulajdonú
rendelőjében végezze.
Határidő: Nyilatkozat megtételére azonnal
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Határozati

javaslat

A Képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy amennyiben Dr. Purger
Gábor István fogszakorvos a Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. sz. alatt kialakításra kerülő fogorvosi
rendelőre az ÁNTSZ működési engedélyét megkapja, a területi ellátási kötelezettségű
fogszakorvosi tevékenységre határozatlan idejű szerződést köt.
Határidő: Szándéknyilatkozat megtételére azonnal
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
szervezési vezető – tanácsos

