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Judit          1. oldal, összesen: 2 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Népjóléti Bizottsága 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2021. 

december 16-án, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs Géza termében megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. 
 
Torma János tanácsnok köszöntötte majd tájékoztatta a megjelenteket, hogy Pintér Attila 

képviselőt delegálta a Közgyűlés a Népjóléti Bizottság megüresedett helyére, akinek 

munkájához egyúttal sok sikert kívánt. Ezután megállapította, hogy az ülésen 7 fő bizottsági 

tag jelen van, így az határozatképes.  

 

103/2021. (XII.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 

kiküldött napirendet elfogadta. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 

 

Szavazati arány: 7 igen 

    0 tartózkodás 

   0 nem 

 

Napirend: 
 
Közgyűlési anyagok: 

 
 1. Előterjesztés a háziorvosi körzetek működtetéséhez szükséges 

asszisztensi/körzeti ápolói helyek jóváhagyásáról 
 Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Napirendi pont tárgyalása: 
 
1.  Előterjesztés a háziorvosi körzetek működtetéséhez szükséges asszisztensi/körzeti 
ápolói helyek jóváhagyásáról 
                                                
Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

Pintér Attila képviselő megkérdezte, hogy az előterjesztésben két körzetről esik szó, amelyek 

közül az egyiknél említés történik a megüresedett álláshely jövőbeli betöltésre. Mi a helyzet a 

másik körzettel? 

Torma János tanácsnok elmondta, hogy az egyik hely valószínűleg már januártól betöltésre 

kerülhet, a másikról neki sincs információja. 
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Dr. Csillag Gábor jegyző erre hozzátette, hogy mindkét álláshely betöltésével kapcsolatban 

folynak a tárgyalások, de az egyik körzetnél már történt olyan előrelépés, amely valószínűsíti, 

hogy a hely januárban betöltésre kerülhet. A másik körzetben jelenleg helyettesítéssel oldják 

meg a feladatokat, de a tárgyalások ebben az esetben is zajlanak. 

 

A Népjóléti Bizottság ezután a határozatban foglaltak szerint döntött. 

 
104/2021. (XII.16.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a háziorvosi körzetek 
működtetéséhez szükséges asszisztensi/körzeti ápolói helyek jóváhagyásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslattal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 

Közgyűlésnek.             

 
Szavazati arány: 7 igen 

    0 tartózkodás 

   0 nem 

 
 
 

K. m. f. 

 

 

 

 

        Torma János                                                                                  Kárpáti Tímea 

Tanácsnok                                                                                            Tag 
 

 

 

 

 

 


