Szám: IV.110-2/2014.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. március 17-én (hétfın)
9 óra 4 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle
Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselı
Összesen: 8 fı
Távolmaradását jelezte:

Dr. Fajszi Lajos, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ülés közben érkezett:

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr.
Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:

Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 fı képviselı jelen van,
a közgyőlés határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 8 fı – 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Javaslat a szekszárdi I. sz. háziorvosi körzet és a medinai háziorvosi körzet
összevonásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(37. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

ZÁRT ÜLÉS:
2.

Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
(38. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István HVI vezetı

Ács Rezsı, Dr. Haag Éva alpolgármesterek, valamint Dr. Hadházy Ákos és Dr. Horváth Kálmán
képviselık 9 óra 5 perckor megérkeznek az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
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1.

Javaslat a szekszárdi I. sz. háziorvosi körzet és a medinai háziorvosi körzet
összevonásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(37. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
37/2014.(III.17.) határozata
az ELIMI Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerzıdés
módosításának jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a szekszárdi 1. számú háziorvosi körzet medinai
háziorvosi körzettel történı összevonására tekintettel elfogadja az
ELIMI Kft–vel (képviseli: Dr. Endrıdi László Csaba) megkötött
szerzıdés módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
módosítás aláírására, az aljegyzıt pedig a szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı rendeletet
alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
7/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 9 óra 6 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István

Dr. Göttlinger István

polgármester

jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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