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Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. 

június 6-i rendkívüli nyílt üléséről. 
 

 

Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester 
 Novák Kovács Zsolt alpolgármester 
 Érsek Enikő képviselő 
 Erős Ferenc képviselő  
 Nedoba Károly képviselő  
 Nagy Tibor képviselő(6 fő)  
 
Állandó meghívottak: 

 
Demeterné Dr. Venicz Anita jegyző, Bátai Brigitta 
jegyzőkönyvvezető. 
 

 

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere tisztelettel köszönti a képviselőtestület 
ülésén megjelenteket. A képviselőtestület rendkívüli nyílt ülését 1615 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel 6 képviselő tartózkodik az 
ülésteremben. Elmondja, hogy a távollévő képviselők közül három személy munkahelyi 
elfoglaltsága miatt van távol. 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Erős Ferenc és Novák Kovács Zsolt személyében, 
akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel Erős Ferenc jegyzőkönyv 
hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a 
javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Novák Kovács Zsolt jegyzőkönyv hitelesítőnek 
történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot 
elfogadta.  
 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendet. 
 
A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő napirendet 
elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d:  
 
1. Központi orvosi ügyelet közös működtetésére vonatkozó megállapodás elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
2. Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
 

A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1. Központi orvosi ügyelet közös működtetésére vonatkozó megállapodás elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 



 
Dr. Sükösd Tamás: a központi orvosi ügyeletet eddig a kistérségi iroda működtette. A 
kistérségi iroda és a Kistérségi Társulás június 30-al megszűnik. Az ügyelet átvételével 
kapcsolatban komoly tevékenységet folytatunk december óta, de lesz egy olyan átmeneti 
időszak, amikor még ha ki is írjuk a közbeszerzést, nem lesz külső üzemeltető, így muszáj 
lesz az önkormányzatoknak üzemeltetni. Ha lesz külső üzemeltető, akkor is szükség van a 
megállapodásra a három önkormányzat között. A megállapodás-tervezet úgy lett összeállítva, 
hogy a 2012. évi díjat vettük alapul, abban a reményben, hogy 2013. II. félévben meg tudjuk 
azt oldani, hogy ugyanannyiból működtetjük az ügyeletet, tehát még inflációval sem emeltünk 
rá. Ez nyilván nem lesz egyszerű, mivel azóta egyszer változott a minimálbér, de azt 
gondolom, hogy ez a hat hónap a terveink szerint így kivitelezhető lesz. Remélem, hogy ez 
összesen külső szolgáltató nélkül csak két hónap körüli időszak lesz. Ahhoz, hogy kapjunk 
működési engedélyt, annak ellenére, hogy nem változik semmi, se az orvosok, se a hely, se a 
sofőrök, se az ápolónők, se az eszközök, ennek ellenére ezt újként értelmezi az ÁNTSZ, ezért 
szükség van erre a megállapodásra és arra, hogy kapjunk egy új működési engedélyt. Ebben a 
vonatkozásban Nagylók és Hantos ránk bízta magát. Lehetett látni a kistérség idejében is, 
hogy ők mindig pontosan fizettek, szemben más településekkel, akiktől most szétváltunk. Ez 
a két település ideutalja a díjakat nekünk, mi pedig továbbtesszük és próbáljuk belőle 
finanszírozni az orvosi ügyeletet, valamint az OEP finanszírozást is megkérjük hozzá a közel 
15.000 főre, a három településre vonatkozóan. Az orvosok egyelőre példás együttműködést 
mutatnak Jarabin doktor vezérletével. Jelen pillanatban öt orvossal működik az ügyelet, ami a 
minimumszint alatt van, mert bárki lehet közülük beteg, bárkinek lehet közülük dolga. Ezzel 
nagyon komoly gondok vannak. Az ötből négy sárbogárdi orvos, egy pedig külsős orvos, a 
Bekő doktornő. Azért van szükség külső szolgáltatóra, mert Roshdi doktoron kívül minden 
orvos külön-külön jelezte, hogy nem akarnak ügyelni csak a kötelező minimumot. 
A napirendi pontot a PVVB tárgyalta. Kérem a bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
 
Erős Ferenc: A PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra ajánlja a 
Képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e?  
 
Kérdés, észrevétel, 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: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
125/2013. (VI.06.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Központi orvosi ügyelet közös működtetésére vonatkozó 
megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 



Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező,  központi orvosi ügyelet közös 
működtetésére vonatkozó megállapodást. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2013. június 14. 
Felelős: polgármester 
 

 
2. Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: azért van szükség az alapító okirat módosítására, mert az irányító szerv 
neve és székhelye változik. 
Az előterjesztést a PVVB tárgyalta. Kérem a bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a bizottság 
javaslatát. 
 
Erős Ferenc: A PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra ajánlja a 
Képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölött a vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e? 
 
A Képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
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 

126/2013. (VI.06.) Kth. sz. határozata 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Sárbogárdi 
Egyesített Szociális Intézmény – székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök 
tere 2. –116/2013.(V.10.) Kth.sz. határozatával jóváhagyott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (5) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 5.§ 
(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, 2013. július 1. időponttal az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
 
Az alapító okirat 4. IRÁNYÍTÓ SZERVEK NEVE ÉS 

SZÉKHELYE az alábbiak szerint módosul: 
 Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 
 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 
 



Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a MÁK-nál 8 napon 
belül kezdeményezze. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. június 14. 
Felelős: polgármester 

 
 

Azt ülésen több napirendi pont nem volt, 
 Dr. Sükösd Tamás polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 16.26 órakor bezárta. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

 Dr. Sükösd Tamás Demeterné Dr. Venicz Anita 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 Erős Ferenc Novák Kovács Zsolt 
 képviselő, jkv. hitelesítő alpolgármester, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 


