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Képviselő.testü let e számá,r a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési SzabályzatárőI sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (3) bekezdés a) pontja alapjźn (Az alábbi állandó
napirendi pontok kerüInek tájékoztató formájdban a Képviselő-testület elé) ,,a Képviselő-
testület á|ta| megszabott határidőben el nem készült előteľjesĺések jegyzéke, amely
tarta|mazzaaha|asńásrövidindokolásátésaze|óteqesńőálta|váIla|tujhatźriđőt,,

A fentiek értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĺiletet az alábbialłő|:

/ĺ 
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Előterj esz tő : D anada-Rimán Eđina je gy ző

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2015. marcius 19. sz. napirend

Táľgy: Tájékoztatő ahatáridőben el nem készütt előterjesztések jegyzékéľől

A napiľendet nyílt tilésen kell tárgyalni, đöntés nem szfüséges.
Eĺol<Észlro szepvpzETl EGYSÉG lrcyzőlKłstNpr SzenvľzÉsI És KÉpvlsELoI IRoDA
KÉszÍrľrrľ (ÜcvrľĺrÉzo Nevu) : FłzprasNÉ Ve,nc,ą' LĺvI,ą.
PÉNzÜcylFEDEZETETIcÉNvel/ryĐ41ql1]lrtL,IGAZoLAS. 2"{. :

Jocl roNľR911. fuĺr,Ĺt..-łl,

BETERJESZTESRE ALKALMAS \
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DłNeoł-Rnr,ĺÁN Epnĺł

lpcvzo
Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Embeľi Eľőforrás Bizottság vé|eményezi tr
Hatfu ozati j av as|at a bizottság sztlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Embeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az előteriesztés mestársy a|ását.



J av as lat h ázi gy e r me k o rv o s i fe l a d ato k e l l út ds ún ak b izt o s ít ús dr a
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A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a 46. számű teľületi ellátási kötelezettséggel ľendelkező oľvosi korzet egészségtigyi
feladatait 2014. szeptember 08. napjtĺő| továbbľa is a Józsefuárosi Egészségtigyi
Szolgálat |átja eI.

Felelős: polgármester
Határidő : 201 4. augusztus 27 .

2. felkéľi a polgármestert. hogY a 46. számú területi ellátási kiitelezettséggel műktidő
háziolvosi ktiľzet feladat ellátásáńak iövőbeni biztosítására vonatkozó iavaslatot
teriessze be a Képviselő.testüIet 2015. március havi ľendes ĺilésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. máľcius havi rendes ülése

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv táiókoztatása alapián:
A hatályos jogszabályok alapján Dr. Vígh E|ek f0l4. június 03. napjan bekövetkezett
ha|źłIźtőI számitott 1 éven be|ul az cjrökösök a praxisjogot értékesíthetik, a hagyatéki eljárás
még nem zźrult |e. Az 1 éves időtaľtam lęteltekor - amennyiben a praxisjog nem kerlj.l' az
ĺjrcjkös<jk által elidegenítésre - szfüséges az onkormányzat dtjntése a korzet jtlvőbeni
feladatellátásáľa vonatkozőan, Jelenleg akorzet e||átása helyettesítéssel biĺosított. A 46. sz.
hiŁiorvosi korzet jövőbeni ellátására vonatkozó javaslat legkésőbb a Képviselő-testület 2015.
j úniusi üléséľe előtet1esztésre keriil.

Budapest, 2015. március 6.

Törvényességi ellenÓrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól:
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Dr. Kovács Gabriella
aljegyzo
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Danada-Rimán Edina

jegyző


