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…….. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 16-i soron kívüli nyilvános ülésére
a Marcali V. számú vegyes és a Marcali I. számú gyermek háziorvosi körzet ideiglenes rendelési helyéről
Tisztelt Képviselő- testület!
Marcali Város Önkormányzata a Marcali, Széchenyi utcai orvosi rendelő (volt nővérszálló) épületének
felújítására támogatást nyert. A felújítási munkálatokat megelőzően az épületben működő Marcali V. számú
vegyes és a Marcali I. számú gyermek háziorvosi körzetet másik rendelőbe kellett költöztetni a feladatellátás
folyamatos biztosítása érdekében.
Annak érdekében, hogy a felújítás időtartama alatt a betegek a megszokott rendelési helytől ne
lényegesen messzebb tudják igénybe venni az egészségügyi alapellátást, a Somogy Megyei Kaposi Mór
Oktatókórházzal (a továbbiakban: Kórház) kötött megállapodás alapján a Kórház dr Szaplonczay Manó Integrált
Kórházegységének Kastély épületrészében kettő rendelő helyiséget vettünk használatba havi 256.000.- Ft
használati díj ellenében, így a két körzet rendelője április végén ezekbe költözött át.
A két érintett körzetet működtető vállalkozás a használati díj rezsiköltségekre eső részét vállalja
megfizetni, így ez a részükre számlázásra kerülne, tekintettel arra, hogy a finanszírozási jogszabály alapján havi
szinten a körzetek fix összegű rezsitámogatást kapnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatnak megfelelően
hozza meg döntését.
Marcali, 2019. július 11.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester
Határozati javaslat

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az előterjesztést
megtárgyalta és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórházzal a Marcali, Széchenyi u. 17-21. szám alatti dr
Szaplonczay Manó Integrált Kórházegységben lévő kettő rendelő helyiség használatára a Marcali V. számú
vegyes és a Marcali I. számú gyermek rendelő ideiglenes elhelyezése érdekében kötött megállapodást jóváhagyja.
A képviselő- testület felkéri egyben dr Sütő László polgármestert, hogy a Marcali V. számú vegyes és a Marcali
I. gyermek háziorvosi körzetet működtető vállalkozásokkal a rendelőhelyiségek rezsiköltségéhez történő
hozzájárulás érdekében 50- 50.000.- Ft összegben kössön szerződést.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint

