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ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 27-i ülésére a LIFE-
VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött Feladat-ellátási 
szerződés és ügyeleti szolgálatban való közreműködésre kötött megállapodás felmondásáról 
szóló határozat módosításáról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A képviselőtestület a 173/2014.(XI.26.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el a LIFE-VOLUME 
Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés és 
ügyeleti szolgálatban való közreműködésre kötött megállapodás felmondásáról szóló határozatot, 
amelyet javaslok módosítani. 
 
Javaslom, hogy a határozat címéből törölje a testület a „és ügyeleti szolgálatban való közreműködésre 
kötött megállapodás” szövegrészt, mivel a doktornő a felmondási ideje alatt részt vesz az ügyeleti 
ellátásban, az erről kötött megállapodás még nem kerül felmondásra.  
 
A határozat 1.) és 2.) pontjában elírás történt, ezért javaslom, hogy a határozat 1.) és 2.) pontjában a 
„III.” sz. háziorvosi szolgálat”-ot módosítsa a testület „I. sz. háziorvosi szolgálat”-ra. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslat elfogadására: 
 
………/2014.(XI.27.) sz.     önkormányzati határozati javaslat: 
 
A LIFE-volume Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött Feladat-
ellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban való közreműködésre kötött megállapodás 
felmondásáról szóló határozat módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a LIFE-volume Kft. képviseletében eljáró Dr. 
Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban való 
közreműködésre kötött megállapodás felmondásáról szóló 173/2014.(XI.20.) sz. önkormányzati 
határozat az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A határozat címe az alábbira módosul: 
 

„A LIFE-volume Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött 
Feladat-ellátási szerződés felmondásáról” 

 
2.) A határozat 1.) pontjában a „III. számú háziorvosi szolgálat” szövegrész „I. számú háziorvosi 

szolgálat” szövegrészre, a 2.) pontban a „III. számú háziorvosi szolgálatban” szövegrész „I. 
számú háziorvosi szolgálatban” szövegrészre módosul. 

 
Erről értesül: 

1.) Dr. Otrosinka Sylwia a LIFE-VOLUME Kft. képviselője 
2.) Országos Alapellátási Intézet 
3.) Tatár László polgármester 
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
5.) Képviselőtestület tagjai 
6.) Fegyverneki Orvosi Rendelő igazgatója 

 
Fegyvernek, 2014. november 21. 
        Tatár László 
        polgármester 



  
……./2014.(XI.27.) sz.                                                  határozati javaslat: 
 
Szándéknyilatkozat az Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának 
átadásáról szóló 99/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat módosításáról 
  
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szándéknyilatkozat az Orvosi Rendelő 
III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról szóló 99/2014.(V.29.) sz. önkormányzati 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) Az önkormányzati határozat 1.) pontja az alábbira módosul: 
 

„1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szándéknyilatkozattal 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2015. január 1-i hatállyal Fegyvernek Város 
Önkormányzat által működtetett III. számú háziorvosi szolgálat praxisjogát Dr. 
Landgraf József háziorvos betöltés útján megszerezze és közalkalmazotti 
jogviszony keretében végezze a feladatellátást 305.350,-Ft/hó illetmény és 
50.000,-Ft utazási költségtérítés ellenében. 

 
2.) Az önkormányzati határozat kiegészül az alábbi 3.) ponttal: 

 
„3.) A Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a fenti ügyben a 

jogorvoslati jogáról lemond.” 
 
Erről értesül: 
      1./  Dr. Landgraf József 

2./  Tatár László polgármester 
3./  Buzás Istvánné dr jegyző 
4./  Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 
5./  Képviselőtestület tagjai 

 
Fegyvernek, 2014. november 21. 
 
 
                          Tatár László 
               polgármester 
 
 
 
 
 
 
  




