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Az előterjesztés tárgya:   Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. fül-orr-

gégészeti és audiológiai szakrendeléséhez tartozó 
kapacitás HÁR-VÁR Bt.-nek történő átadásáról szóló 
226/2011. (XII.15.) Kt. határozat módosítása 

 
Iktatószám:                1540/2012.  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea Intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Egészségügyi és szociális bizottság  SZMSZ 1. melléklet I/C 2. pont 
  
 
 

 

  
  
  
 
Meghívott: 
dr. Várviziné dr. Hárságyi Erzsébet – 7300 Komló, Alkotmány u. 8. 
dr. Tánczos Frigyes Attila – Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója 
 
A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 
A Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésén, 226/2011 (XII.15.) Kt. számú határozattal 
döntött arról, hogy a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. fül-orr-gégészeti szakorvosi és 
audiológiai szakrendeléséhez tartozó kapacitásokat dr. Várviziné dr. Hárságyi Erzsébet 
kérelmére a HÁR-VÁR Bt. részére területi ellátási kötelezettséggel átadja. 
 
A szakorvos kérelmében jelzett kapacitások kerültek megállapításra a határozatban, melyek 
tekintetében az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala jelezte, hogy a fül-orr gégészeti nem 
szakorvosi óraszám kapacitás hibásan szerepel, illetve az audiológiai nem szakorvosi óraszám 
heti 36 óra helyett 35 óra, így szükséges a fenti határozat módosítása.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy a feladat ellátásának folyamatos 
finanszírozása érdekében a 226/2011. (XII.15.) Kt. határozatban kapott felhatalmazás alapján 
a szerződés 2012. január 12. napjával aláírásra került, mely a jelen határozatban megállapított 
pontos kapacitásokat tartalmazza.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi és szociális bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő – testület - a polgármester előterjesztésében valamint az egészségügyi és 
szociális bizottság véleménye alapján – megvitatta a 226/2011. (XII.15.) Kt. határozat 
módosítását és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A határozat 1. pontja az alábbiakra változik: 
 
     A képviselő – testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft: 
     Fül-orr-gégészeti szakorvosi óraszám:  heti 30 óra 
     Audiológiai szakorvosi óraszám:   heti 10 óra 
     Audiológiai nem szakorvosi óraszám:  heti 35 óra 
 
2.) Az eredeti határozat egyéb tekintetben változatlan marad. 
 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
 
 
Komló, 2012. január 11. 
 
 
        Polics József  
        polgármester 
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