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Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a
képviselőtestület rendkívüli nyílt ülését 900 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel 6 képviselő tartózkodik az ülésteremben.
Első számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltánt megválasztani. Szavazásra
teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 6 igen (egyhangú) szavazattal
elfogadta. Második számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Macsim Andrást. Szavazásra
teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 6 igen (egyhangú) szavazattal
elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestület
a javaslatot 6 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Napirend:
1. Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és Antiszegregációs
Tervének elfogadása
Előadó: polgármester
2. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének az egyes szociális ellátásokról
szóló 28/2006. (VI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: jegyző
3. I. számú fogorvosi körzet helyettesítése
Előadó: polgármester
4. Pályázat kiírása a II. és V. számú védőnői körzetek védőnő munkakörére
Előadó: polgármester
A képviselőtestület rátér a
napirendi pontok tárgyalására.

1.

Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési
Antiszegregációs Tervének elfogadása
Előadó: polgármester

Stratégiájának

és

Dr. Sükösd Tamás: tekintettel arra, hogy a jelenlévő képviselőtársaim már a testületi ülést
megelőzően a bizottsági üléseken részt vettek, valamint alpolgármester úr is ismeretekkel
rendelkezik az előterjesztéssel kapcsolatban, nagyon hosszan nem fejteném ki a napirendi
pontot. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról készült 56 oldalas rövidített anyagot minden
képviselő megkapta. A teljes anyag a polgármesteri hivatalban megtekinthető. Amikor a
pályázat benyújtásáról vélhetően eredményes szavazást fogunk tartani január elején, azt
követően a honlapon is meg fog jelenni az Integrált Városfejlesztési Stratégiája a városnak,
ami egy középtávú terv a kitörési pontokat keresve. Az Antiszegregációs Terv pedig a
leszakadó külső településrészek, illetve egyébként nem ideális népesség-összetételű
településrészek felzárkóztatását célozza. Számos egyeztetés előzte meg az IVS elkészültét.
Mindenkinek a figyelmébe ajánlom a teljes anyagot. Január 15-ig van ez a város rehabilitációs
pályázat, amelyen indulni szeretnénk, aminél sajnos egy jóval nagyobb támogatási intenzitású
pályázat egyszer már elment. Egy kisebb összeget tudunk célozni, de nyilvánvalóan ez lehet
az az EU-s forrás, amit most tudunk utoljára megcélozni tekintettel arra, hogy 2013. év
végével véget ér az EU-s 7 éves tervezési ciklus, a következő ciklus 2020-ig tart.
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság. A
bizottság elnökét kérem ismertesse, hogy milyen módon foglaltak állást a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot és elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Dr. Sükösd Tamás: az előterjesztés az Ügyrendi és Jogi Bizottság is tárgyalta. Mivel az
elnök úr és az elnök helyettes sincs jelen, ismertetem a bizottság javaslatát. Az ÜJB 3 igen
(egyhangú) szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?
Novák Kovács Zsolt: olyan pozitív értelmű megjegyzésem lenne, hogy azt hiszem, hogy
ebből a terjedelemből is látható, hogy igen alapos mű született. Ha megnézzük tartalmilag is
szerinte még Sárbogárdról ilyen alapos összefoglaló elemzés nem készült. Rendkívül
sokoldalúan és rendkívül körültekintő módon sok-sok adatot felhasználva igyekszik
bemutatni a város jelenlegi állapotát, jellemzőit. Az ez alapján megalkotott stratégia szerintem
alkalmas arra, hogy középtávon, kicsit távolabbra tekintve hosszú távon is Sárbogárdnak
egyfajta olyan utat jelöljön ki, ami nem álomvilágban létezik, hanem egy teljesíthető és
megvalósítható elképzelés halmaz. Ami azért is örvendetes, mert nem igényel olyan rettentő
nagy forrásokat, amiket nem tudnánk pályázati úton beszerezni, másik oldalról viszont a város
lakói részéről is olyan folyamatokat indíthat el, amelyek révén az összefogás még nagyobb,
még teljesebb lehet, akár a vállalkozókat is bevonva ezekbe a folyamatokba. Így aztán
remélhetőleg Sárbogárd végre ki tud környezetének névadójából, ebből a sárvíz mocsarából
emelkedni és egy élhető, mindenki számára komfortos várossá tud fejlődni, amelynek a
fejlődésében tényleg azt mondhatjuk, hogy nemcsak az anyagi jellemzők dominálnak, hanem
komfortminőség javulásával, tehát azok a körülmények is, amelyek nyomán Sárbogárd
tartósan olyan növekedési pályára állhat, ami fenntartható lesz. Tehát nem rugaszkodik el a
földtől semmilyen értelemben sem és igyekszik a környezetével összhangban fenntartható
módon az életét tovább élni. Ezek a szép oldalai a programnak. Lehetne persze árnyoldalakat
is keresni benne, miszerint a program tervezésében vannak még esetlegesen homályos pontok,
amelyeknek a jövőbeli változásait nem nagyon ismerjük előre. De ez minden jövőre
vonatkozó tervnél így van. Remélem, hogy ezek egyike sem lesz olyan értelemben negatív
hatással az elképzeléseinkre, hogy megakadályozná ezeknek a megvalósítását. Így
mindannyian egy irányba húzva, ahogy most a testületen belül is érzékelhető, bízom benne,
hogy az egész város lakosságára, külterületeivel együtt egy jó irányú fejlődést generálhat ez a
program. Nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, ha felkerül a honlapra,
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hiszen nagyon sok olyan információ van benne, ami hallomásszerűen itt-ott előfordul, de
ilyen egybefüggően nincsen sehol. Látni az ok-okozati összefüggéseket is ebben a
programban és azt is, hogy hova lehet vele előrejutni. Egy apró kritikám van csak a
programmal kapcsolatban, remélhetőleg amikor a pályázatot be fogjuk adni, ezeket ki lehet
küszöbölni, nagyon sok a helyesírási hiba benne.
Dr. Sükösd Tamás: azt még a testület nyilvánossága előtt is elmondom, hogy
Antiszegregációs szakértővel azért nem hagyattuk jóvá, mert ilyen szakértő jelen pillanatban
Magyarországon nincs. A korábbi névjegyzéke megszüntették, új névjegyzék pedig még
nincs, de amint lesz szakértő nyilván meg fogjuk vele nézetni a tervet.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
292/2011.(XI.16.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Sárbogárd
Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és Antiszegregációs
Tervének elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a
következő döntést hozza:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Sárbogárd Város
Integrált Városfejlesztési Stratégiáját változtatások nélkül elfogadja.
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Sárbogárd Város
Antiszegregációs Tervét változtatások nélkül elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselőtestület által
elfogadott dokumentumokat, pályázatok mellékleteként felhasználja.
A 140/2008. )VI. 11.) Kth. sz. határozattal elfogadott Integrált
Városfejlesztési Stratégiát és a 139/2008. )VI. 11.) Kth. sz.
határozattal elfogadott Antiszegregációs tervet 2011. december 16.
napjával hatályon kívül helyezi.
Utasítja a polgármestert, hogy a 238/2011. (X. 14.) Kth. sz.
határozattal jóváhagyott Sárbogárd Város Esélyegyenlőségi
Programot az elfogadott új Antiszegregációs Tervnek megfelelően
dolgozza át.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének az egyes szociális
ellátásokról szóló 28/2006. (VI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: jegyző

Dr. Sükösd Tamás: az előadót kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az írásos
anyaghoz?
Demeterné Dr. Venicz Anita: nem, köszönöm.
Dr. Sükösd Tamás: a napirendi pontot tárgyalta az Egészségügyi és Szociális Bizottság,
valamint az Ügyrendi és Jogi bizottság. Az ESZB elnökét kérem ismertesse, hogy milyen
módon foglaltak állást az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Érsek Enikő: az ESZB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is
elfogadásra ajánlja az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet.
Dr. Sükösd Tamás: az ÜJB 3 igen egyhangú) szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek
is elfogadásra ajánlja az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet.
A rendeletmódosításban az adósságkezelési támogatás mértékének csökkentésére van javaslat.
Jegyző asszony a bizottsági üléseken elmondta, a szociális rendeltünket is érintő jogszabály
módosítás megjelent, de még senki nem látta, de ahogy a Köztársasági Elnök kihirdeti…
Demeterné Dr. Venicz Anita: már kihirdette.
Dr. Sükösd Tamás: csak még nem jutott el hozzánk. Ezt követően valószínűleg a szociális
rendeletünket ismételten módosítani kell, nyilván annak megfelelően ahogy azt a jogszabály
előírja. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?
Etelvári Zoltán: sokallom az előterjesztésben szereplő 100.000,- Ft, illetve 200.000 Ft
összegek átvállalását. Ha valakinek felhalmozódik ekkora adóssága az ne arra várjon, hogy az
önkormányzat fizesse ki. Tudomásul kéne végre venni azt, hogy ezeket az adósságokat a mi
befizetett adónkból fizetik ki. Nekem soha nem jutott eszembe, hogy amit nekem kell
kifizetnem számlát, majd valaki helyettem kifizeti. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy a
25%-ot is csökkentsük a felére és 50.000 Ft, illetve 100.000 Ft legyen az az összeg, amit az
önkormányzat átvállal. Ma reggel belehallgattam Orbán Viktor beszédébe, nagyon sok
mindennel egyetértek, amit elmondott. Azt mondta, hogy könyörgött majdnem az
embereknek, hogy gondolják meg, hogy mit csinálnak, gondolják meg, hogy milyen anyagi
terheket vállalnak és ez az utolsó lehetőség, hogy ki tudják segíteni a devizahiteleseket.
Gondolják meg Sárbogárd lakói is, hogy mit csinálnak. Továbbra is javaslom a csökkentést.
Dr. Sükösd Tamás: hogy rendeletmódosításba ne kelljen ad-hoc módon belenyúlni, és ne
menjünk esetleg olyanba bele, ami a szociális törvénnyel ellentétes, javaslom az
előterjesztésben szereplő rendelettervezet elfogadását. Miután a januári testületi ülésre vissza
kell hozni ezt a napirendi pontot a 2012. január 1-től hatályba lépő törvénymódosítás miatt,
amit még nem ismerünk. Akkor megvizsgáljuk, hogy meddig lehet ezt reálisan levinni. Most
viszont jó lenne, ha a Képviselőtestület elfogadná a rendeletmódosítást, mert jelenleg 50%
van meghatározva. Látható a nagyon takarékosan gazdálkodó ESZB által elhasznált keretből,
hogy az 50% az nem tartható. Nagyságrendileg sem tartható már. Sajnos ez a döntés nem lesz
népszerű, de ezzel nem tudunk mit csinálni. Számolok azzal, hogy nem a mi
önkormányzatunknál, de ez tömegesen fog megszűnni. Ami nem kötelező és aminek nem lesz
úgymond alsó korlátja, azt valószínűleg az önkormányzatok ki fogják iktatni a
költségvetésükből, mert nem sok mozgásterük lesz.
Etelvári Zoltán: így elfogadom polgármester úr.
Demeterné Dr. Venicz Anita: a koncepció tartalmazta ezt a javaslatot, hogy az
adósságkezelési támogatás mértékét 50%-ról 25%-ra mérsékeljük. Ezért készült ez a
rendeletmódosítás, hogy január 1-től már így tudjon a bizottság eljárni és működni. Mivel
elfogadta a Parlament a költségvetési törvényt megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló törvényt, ami módosítja a szociális törvényt és tartalmaz rendelkezéseket az
adósságkezelési támogatásra vonatkozóan, illetve lehet, hogy egyéb vonatkozásokban is.
Tehát meg kell néznünk, hogy hogyan módosult a jogszabály, mert mindenképpen érinteni
fogja a rendeletünket és akkor visszahozhatjuk az elhangzott javaslatot is.
Etelvári Zoltán: köszönöm.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelettervezet
elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a rendeletmódosítást elfogadta:
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
38/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.

I. számú fogorvosi körzet helyettesítése
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás: bizottsági üléseken is elmondtam, hogy ez dolog 5.200 főt érint. Ez egy
úgynevezett TB által finanszírozott fogorvosi körzet, ahonnan jelenleg az ellátó és a
helyettesítő fogorvos is „elfogyott”. Nagyon sok tárgyalást folytattunk abban a tekintetben,
hogy legyen másik fogorvosunk, de ez nem vezetett eredményre. Egy fogorvost találtunk, aki
úgy tűnik hajlandó a TB finanszírozásért a helyettesítést ellátni. Miután az alapellátási
kötelezettség az önkormányzaté kénytelenek leszünk felszerelni a rendelőt, amiben számos
egyeztetés volt, mivel igen drága műszerekről van szó. A problémánk nem egyedi, nagyon
sok önkormányzat ezzel küzd. Azért, hogy a lehető legkevesebb ideig legyünk TB
finanszírozás nélkül és a lehető legkevesebb ideig maradjon ez az ex-lex állapot, ami szerint
most Huszár doktornő az akut eseteket Alapon ellátja. Nyilván egy ekkora városban egy
nehezen kezelhető helyzet, illetve a törvényességnek is egy tág értelmezést ad, mert elvileg a
helyettesítést közigazgatási területen belül kellene megoldani, de ÁNTSZ-szel leegyeztettük,
ők mondták, ha a lehető legközelebb találunk egy helyettest aki legalább az akut eseteket
ellátja, próbáljuk elérni. Dr. Huszár Klára vállalta, de nyilván ez hosszú távon nem tartható. A
mai döntésre azért is van szükség, hogy kiírható legyen a pályázat és egyidejűleg érdemi
egyezséget tudjunk kötni a fogászati berendezések szállítójával, mert vagy veszünk most
berendezést, vagy legközelebb január végén lesz rá lehetőség, ami valószínűleg az 5000
emberből kiindulva olyan állapotot eredményez, amit nem nagyon szeretnénk. Illetve nem
szeretnénk se ÁNTSZ-es, sem TB-s szankciót ezzel kapcsolatban.
A napirendi pontot tárgyalta az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi
Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság. Kérem a bizottságok elnökeit ismertessék,
hogy milyen módon foglaltak állást az előterjesztéssel kapcsolatban.
Érsek Enikő: az ESZB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is
elfogadásra ajánlja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot és elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
293/2011.(XI.16.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú
fogorvosi
szolgáltatás
feladatellátása
tárgyú
előterjesztést
megtárgyalta.
1) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dr.
Kancsár Anitával, mint a Nitta-Dent Bt. képviselőjével, az I. számú
fogorvosi körzet fogorvosi teendőinek végzésére területi ellátási
kötelezettséggel 2004. október 20-án kötött Egészségügyi ellátási
szerződés 2011. november 30-i megszűnésével az Önkormányzat a
feladatellátást visszaveszi.
Sárbogárd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
mint
egészségügyi szolgáltató az I. számú (ÁNTSZ kód: 070096069)
vegyes típusú fogorvosi körzetben a fogorvosi szolgáltatás ellátásáról
gondoskodik.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi
körzet feladatellátására pályázatot ír ki.
A kiírt pályázat lezárásáig, de maximum 6 hónapig a feladatellátásról
helyettesítéssel gondoskodik.
2012. január 1-től az I. számú fogorvosi körzet fogorvosának
helyettesítésével az Kéri-Dent Kft-t (Németkér, Szabadság u. 6.) bízza
meg.
A helyettesítés a Sárbogárd, Ady Endre út 79-83. szám alatti
rendelőben történik, heti 15 órában, Dr. Vékás Júlia és Dr. Vékás
Andrea fogszakorvos által 2012. január 1-je és 2012. június 30-i
időszakban az alábbiak szerint:
Dr. Vékás Júlia
Hétfő:
iskolafogászat
Kedd:

Dr. Vékás Andrea
13.00–18.00
9.00–12.30

Szerda:
Csütörtök:

9.30-13.00
16.00-19.00

Utasítja a polgármestert, hogy a helyettesítésre a szerződést kösse
meg.
Utasítja a polgármestert, hogy az I. számú (ÁNTSZ kód: 070096069)
vegyes típusú fogorvosi körzet feladatellátására a pályázatot írja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi
szolgálathoz szükséges nélkülözhetetlen bútorok, fogorvosi
berendezések, eszközök vásárlást határozza el.
Utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletébe a
vásárláshoz szükséges előirányzatot a költségvetési tartalék terhére
építse be, továbbá a 2012. évi költségvetésébe tervezze meg.
Határidő: -beszerzésre azonnal
-költségvetési rendeletmódosításra a következő rendeletmódosítás
időpontja
-2012. évi költségvetés készítés időpontja
Felelős: polgármester
jegyző
4) A fogorvosi szolgálat működéséhez 2012. január 01-től a
költségvetési előirányzatot biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a feladat ellátásához szükséges
előirányzatot a 2012. évi költségvetésébe 6 hónapra tervezze meg.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítés időpontja
Felelős: jegyző
5) A Képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatás működési
engedély kiegészítését határozza el.
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Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat meglévő működési
engedélyének kiegészítésére – a fogorvosi feladatellátás biztosítása az
I. számú fogorvosi körzetben – az engedélyezési eljárást az Fejér
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Intézetnél azonnal
kezdeményezze, 2012. január 1-i hatállyal, a Sárbogárd, Ady Endre út
79-83 szám alatti telephelyre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6) A Képviselő-testület a fogorvosi egészségügyi szolgáltatás
fenntartására finanszírozási szerződés kötését határozza el az OEP
Közép-dunántúli Területi Hivatalával, 2012. január 1-től.
Utasítja a polgármestert, hogy az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával a jogerős működési
engedélyt követően azonnal, de legkésőbb 2011. december 23-ig a
fogorvosi szolgáltatásra a finanszírozási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Jegyző
7) Utasítja a polgármestert, hogy a lakosság tájékoztatásához a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
A körzethez tartozó Sárszentágota település polgármesterét a
változásról tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4.

Pályázat kiírása a II. és V. számú védőnői körzetek védőnő munkakörére
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás: ismételten szükséges kiírni a pályázatot. Képesítésnek megfelelő
pályázat is minimális számú érkezett, 1db. A személy meghallgatást nem tudtuk megtartani, a
pályázó tartós külföldi távolléte miatt. Ennek megfelelően szükséges ismételten kiírni a
pályázatot, ez jogszabályi kötelezettségünk. A napirendi pontot tárgyalta az Egészségügyi és
Szociális Bizottság. Kérem a bizottság elnökét ismertesse, hogy milyen módon foglaltak állást
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Érsek Enikő: az ESZB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is
elfogadásra ajánlja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel van-e?
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
294/2011.(XI.16.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
„Pályázat kiírása a II. és V. számú Védőnői Körzetek védőnő munkakörére” tárgyú
előterjesztést és az alábbi pályázatok kiírásáról döntött:
PÁLYÁZATI KIÍRÁS A
II. SZÁMÚ VÉDŐNŐI KÖRZET VÉDŐNŐ MUNKAKÖRÉRE

1.

A pályázatot meghirdető szerv:
Sárbogárd Város Önkormányzata
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Tel.: 06/25-520-260;

2.

A meghirdetett munkahely, beosztás:
II. számú Védőnői Körzet
7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 126.
védőnő munkakör határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban

3.

Ellátandó feladatok:
A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben a védőnők számára meghatározott feladatok
ellátása a kijelölt védőnői körzetben, valamint oktatási intézményben.
Képesítési és egyéb feltételek:
- felsőfokú szakirányú végzettség (védőnő diploma),
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

4.

5.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvány, vagy annak másolata,
az
illetmény
megállapításához
szükséges
korábbi
jogviszonyokról,
munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata,
- nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati
anyagát, valamint arról, hogy a jelölt zárt ülésen kéri-e a pályázata elbírálását

6.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
- Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. alapján

7.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
2012. február 15.
Sárbogárd Város Polgármestere – 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. –

8.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülés.

9.

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja:
A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázati kiírást a KSZK (NKI) honlapján és az Egészségügyi Közlönyben kell közzétenni.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat meghirdetésére a szükséges intézkedést tegye meg,
és a pályázatokat döntésre terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő:

meghirdetésre:

2012. január 06.
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döntésre:
Felelős:

a pályázati határidő lejártát követő rendes képviselőtestületi ülés

polgármester
PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ
V. SZÁMÚ VÉDŐNŐI KÖRZET VÉDŐNŐ MUNKAKÖRÉRE

1.

A pályázatot meghirdető szerv:
Sárbogárd Város Önkormányzata
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
Tel.: 06/25-520-260;

2.

A meghirdetett munkahely, beosztás:
V. számú Védőnői Körzet
7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 126.
védőnő munkakör előreláthatólag 2013. június 19-ig szóló határozott idejű
közalkalmazotti jogviszonyban

3.

Ellátandó feladatok:
A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben a védőnők számára meghatározott feladatok
ellátása a kijelölt védőnői körzetben, valamint oktatási intézményben.

4.

Képesítési és egyéb feltételek:
- felsőfokú szakirányú végzettség (védőnő diploma),
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

5.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvány, vagy annak másolata,
az
illetmény
megállapításához
szükséges
korábbi
jogviszonyokról,
munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata,
- nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati
anyagát, valamint arról, hogy a jelölt zárt ülésen kéri-e a pályázata elbírálását

6.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
- Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. alapján

7.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
2012. február 15.
Sárbogárd Város Polgármestere – 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. –

8.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülés.

9.

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja:
A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázati kiírást a KSZK (NKI) honlapján és az Egészségügyi Közlönyben kell közzétenni.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat meghirdetésére a szükséges intézkedést tegye meg,
és a pályázatokat döntésre terjessze a képviselő-testület elé.
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Határidő:

meghirdetésre:
döntésre:

Felelős:

polgármester

2012. január 06.
a pályázati határidő lejártát követő rendes képviselőtestületi ülés

A rendkívüli nyílt ülésen több napirend, hozzászólás nem volt,
Dr. Sükösd Tamás polgármester megköszönve a jelenlevők részvételét,
az ülést 923 órakor bezárta.

kmf.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Etelvári Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő

Macsim András
képviselő, jkv. hitelesítő
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