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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 27-ei 
rendkívüli ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza házasságkötő terme 
 
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr. Bognár Zoltán alpolgármester, Burján Attila, Herman 
József, Molnár Barna, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Dr. Tatár Gábor alpolgármester és Tatár 
László polgármester, képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző,  
 
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen 
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Attila képviselőt kéri fel. 
 
Tatár László polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a 
meghívóban feltüntetett napirendek tárgyalásával.  
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
183/2014.(XI.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Napirendek elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett 
napirendeket elfogadja. 

 
 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 

 
1.) napirend: Szándéknyilatkozat az Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat 

praxisjogának átadásáról szóló határozat módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület május 29-ei ülésén 
fogadta el a praxisjog átadásáról szóló határozatot, az OEP azonban kérte, hogy a határozat 
tartalmazza a „betöltés útján” szövegrészt, valamint a gyorsabb ügyintézés érdekében az 
önkormányzat mondjon le jogorvoslati jogáról. Ezen okok miatt van szükség a határozat 
módosítására.  
 
A képviselők kérdést nem intéznek, észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 
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184/2014.(XI.27.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
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 

 
2.) napirend: 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 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: A határozati javaslatba tévesen III. sz. háziorvosi szolgálat került 
az I. sz. háziorvosi szolgálat helyett, e miatt szükséges a határozat módosítása.  
 
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
185/2014.(XI.27.) sz.                                                 önkormányzati határozat: 
 
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: 
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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 

 
Napirenden kívüli hozzászólás nem hangzik el, Tatár László polgármester megköszöni a 
képviselők részvételét és az ülést 10,35 órakor bezárja.  
 
      Kmft. 
 
 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
 
     (: Burján Attila :) 
        Jkv. hitelesítő 
 


