
  
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
Készült: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
2008. november 17-i rendkívüli    n y í l t    üléséről. 

 
Jelen vannak: Juhász János polgármester 
 Ferencz Kornél alpolgármester 
 Bódai Gábor Képviselő 
 Sinka Attila képviselő 
 Nedoba Károly Képviselő 
 Gábris István Képviselő 
 Varga László Képviselő 
 Horváth Tibor képviselő 
 Schmidt Lóránd Képviselő 
 Etelvári Zoltán Képviselő 
 Szakács Benőné Képviselő 
 Dr. Berzeviczy Gábor Képviselő (12 fő) 
 
Állandó meghívottak: 

 
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, 
Szabóné Nyigrényi Judit hatósági osztályvezető, 
Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, Varga István 
pályázati és közbeszerzési referens, Kocsisné Piros 
Anna szakreferens, Csomós Györgyné jegyzőkönyv-
vezető. 

 
Média: 

 
Sárréti Híd c. laptól Alpek Zoltán 
Bogárd TV Hargitai Kiss Virág. 

 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti jelenlevőket. 
Megállapitja, hogy a képviselőtestület rendkívüli ülése határozatképes, mert a 
megválasztott képviselők közül 11 fő megjelent, az ülést 1600 órakor megnyitja. 
Elmondja, hogy Dr. Szabadkai Tamás faxon jelezte, a mai ülésen – parlamenti 
elfoglaltsága miatt – nem tud részt venni. Őri Gyula tervezte, hogy jönni fog. 
Nemrég jött ki a korházból, valószínűleg egészségügyi probléma miatt még sem 
jön. Rigó László korházi kezelés miatt igazoltan hiányzik.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Etelvári Zoltán és Bódai Gábor sze-
mélyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel Etelvári 
Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 11 
igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel 
Bódai Gábor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtes-
tület 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
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A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
N a p i r e n d : 

 
 

   1.)  Huszár Petra gyógykezelésének támogatása. 
    Előadó. polgármester  
 
 

A képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására. 
 

 
  1.)  Huszár Petra gyógykezelésének támogatása. 
   Előadó. polgármester  
 
Juhász János elmondja, hogy egy segélykérelem kapcsán értesült Petra újabb 
egészségügyi problémájáról. Két évvel ezelőtt rosszindulatú daganatot diag-
nosztizáltak nála. Le tudott érettségizni, fel is vették egy felsőoktatási taninté-
zetbe. Most a betegsége az érettségi előtt ismét kiújult. Az előterjesztésben leír-
ta, hogy a 19 éves lány félárva, édesanyja neveli, aki jelenleg táppénzen van, 
az árvaellátás folyósítását is felfüggesztették, mivel Petra a betegsége miatt 
nem tudta megkezdeni tanulmányait. Ebben az ügyben is történt intézkedés, 
mert a Jegyző asszony segítségével valószínűleg az árvaellátást meg fogja 
kapni a család. Nyilvánvaló, hogy ilyen anyagi háttérrel nagyon nehéz nekivágni 
egy csontvelő transzplantációnak, ahol három hónapig steril körülmények között 
kell lenni, és újabb három hónapig még a korház területét sem hagyhatja el a 
beteg. Véleménye szerint nagyon fontos lenne a kislány gyógyulásához – de 
mindkettőjük számára - ha ebben az időszakban minél többet együtt lehetnének 
az édesanyjával.  
 
Úgy gondolja, az előterjesztésben szereplő összegnél lehetne többet is, keve-
sebbet is javasolni – de a város jelenlegi anyagi helyzetében, ami jelenleg sta-
bil, de mindenki tudja, hogy milyen drasztikus költség begyűrűződések, ill. nor-
matíva csökkentések várhatók 2009-es évre a jelenlegi gazdasági válság kap-
csán – ez a fél millió forint nyugodtan vállalható és később is azt mondhatjuk, 
hogy semmi túlzásba nem estünk.  
Reméli a fél millió forint indításnak elég ahhoz, hogy másokat is megmozgas-
son ez az ügy.  
 
A képviselőket és a nyilvánosságot is kérni fogja arra, hogy minél több magán-
személynek, vállalkozásnak, civilszervezetnek - aki segíteni akar és tud – min-
denképpen juttassák el a hírt. Számtalan helyen mi is meg fogjuk tenni, azt kér-
ve, hogy aki tud és képes a lehetőségeihez mérten próbáljon segíteni. 
Az ifjú hölgynek egyébként töretlen optimizmusa van, nagyon erős lelkileg, te-
hát a gyógyuláshoz a fél siker már meg van. Még az kell, hogy anyagiakban 
próbáljanak a sárbogárdiak - élükön a képviselőtestülettel -  segíteni rajtuk. 
Ezért jöttünk ma össze. Bizottság is tárgyalta a témát. 
Kéri a PVVB javaslatát. 
 

Ferencz Kornél megérkezett,  
így a további munkában 12 képviselő vesz részt. 
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Sinka Attila elmondja, hogy a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előter-
jesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestü-
letnek. 
 
Schmidt Lóránd: a közelmúltban meglátogatta Petrát a kemoterápiai kezelés 
után. Úgy látja, hogy az „ág is húzza” a családot. Az édesanyja bent lakik egy 
alapítványi lakásban. Lényegében azért is kellett felmennie Pestre, mert a 
bankautomata „benyelte” az édesanya kártyáját, itthon a család összepótolta a 
pénzt és azt vitte fel, hogy abban a 2-3 napban ne legyenek pénz nélkül.  
 
A kislányról még elmondja: amellett, hogy ilyen beteg, ő aggódik az anyukájá-
nak az anyagi helyzete miatt. Ő ilyen típusú. Úgy gondolja, hogy ez egy meg-
nyugvás lenne neki, hogyha a képviselőtestület ilyen módon mellé tudna állni és 
támogatnánk. Már nem az első kemoterápiás kezelésen van túl Petra, most úgy 
gondolták az orvosok, hogy a csontvelő transzplantáció a következő lépés a 
gyógyulás felé. Az első kemoterápiás kezelés után talán fél évig tünetmentes 
volt, de újra megbetegedett és megint kemoterápián vett részt, majd ismét és 
ez a harmadik kezelés már teljesen „gallyra vágta” a családot.  
Úgy érzi nagyon-nagyon tudnánk segíteni nekik ezzel a pénzzel – még azt is 
megkockáztatja, talán többet is adhatnánk – de a Polgármester úr tudja mennyi 
adható.  
 
Kiemeli: ez az a szituáció, ahol segíteni kell és ha széles körben közzétételre 
kerül a család problémája a városban, ismert lesz a bankszámlaszám, remélhe-
tőleg mások is csatlakozni fognak.   
 
Szakács Benőné: teljesen a véletlenen mult, hogy eljutottunk arra a szintre, 
hogy idejöhettünk a testület elé a család gondjával. Volt egy telefonhívása, amit 
nem tudott visszahívni, mert nem jelentkezett a szám. Az egyik kolléganőjét 
kérte fel a „nyomozásra”, ami eredményes volt, így végül eljutott a családhoz és 
létrejött a kapcsolat.  
Tulajdonképpen a segélyezési rendszer pontosan ilyen helyre kellene, hogy 
eltaláljon, azokhoz az emberekhez, akik végső elkeseredésükben - vagy így 
egy erős ráhatással, mint amit az édesanya kapott a lányától - idefordulnak hoz-
zánk. 
 
Etelvári Zoltán: nem talál szavakat a meghatottságtól. Remélhetőleg meghosz-
szabbodik ennek a fiatal lánynak az élete a segítségünkkel.  
 
Ennek kapcsán visszautal a képviselőtestület 2008. november 11-i ülésén a 
képviselőtestület jövő évi munkatervének tárgyalásakor felvetett azon javaslat-
ra, hogy tűzze napirendre a testület a HPV elleni védőoltás ingyenességének 
kiterjesztését. Ezt a javaslatot a képviselőtestület költségvetési helyzet miatt 
nem támogatta. Akkor lenne igazán nyugodt, ha a Polgármester úr és a képvi-
selőtársai felülvizsgálnák előző döntésüket és 1 millió forintot megszavaznának 
méhnyakrák elleni védőoltásra és így évente 30-50 kislánynál, ill. asszonynál 
meg lehetne akadályozni a gyilkos kórt.  
Visszatérve a napirendre kijelenti, egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
de  Ő a saját pénzéből is felajánl 5 ezer forintot és kéri a képviselőtársait csat-
lakozzanak hozzá. Így 580 e Ft-hoz jutna a kislány. 



 4 

Juhász János: az 500 e Ft-ot kiindulási alapnak tekintjük mi is, ha a képviselő-
testület megszavazza. Már elmondta, hogy kéri a képviselőtestület valamennyi 
tagját a hír meg a segítség fontosságának a terjesztésére is. Ebbe beleértette 
azt is, hogy valamennyi képviselő – ő is – magánszemélyek, vagy bárki, aki te-
heti külön is adhat.   
 
Nem így gondolta, hogy itt most mi 17-en képviselők külön adjunk. Egyébként ő 
is fog adni és nagyobb összegre gondolt. Ki- ki magánszemélyként megteheti, 
hogy támogatja a családot. 
 
Visszatérve a HPV elleni védőoltással kapcsolatos felvetésre elmondja: Sinka 
úrtól úgy értesült, hogy a városban elindult valamilyen kezdeményezés ebben 
az ügyben. Néhány magánszemély fontolgatja a szervezést. Ez azonban nem a 
mai ülés napirendje, majd később visszatérünk rá. A jövő évi tervezés vonatko-
zásában sok minden függőben van, mert a költségvetési törvénytervezet szinte 
állandóan változik. Meglátjuk, milyen számokkal dolgozhatunk önkormányzati 
szinten.  
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati ja-
vaslat elfogadását, kiemelve azt, hogy Huszár Petra gyógykezelésére Sárbo-
gárd Város Önkormányzata 500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, 
melyet a támogatott személy bankszámlájára fog utalni. 
 
Hangsúlyozza: a határozati javaslat 2.) pontja egy felhívást tartalmaz a követ-
kezők szerint: A képviselőtestület a támogatás tényének nyilvánosságra hozata-
lát határozza el azzal, hogy hasonló adományozásra hívja fel a város szerveze-
teit és lakosait.  
 
A képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

262/2008.(XI.17.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete meg-
tárgyalta „Huszár Petra gyógykezelésének támogatása” 
tárgyú napirendet. 
 
1.) A képviselőtestület úgy határoz, hogy a 2008. évi költ-

ségvetése általános tartaléka terhére Huszár Petra 
Sárbogárd, Ady E. u. 130. III/8. sz. alatti lakos gyógy-
kezelésének támogatása céljából 500.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. 

 
 A támogatást – adományt – az előterjesztés mellékle-

tét képező Támogatási Megállapodásban foglaltak 
szerint folyósítja. A megállapodás aláírására a pol-
gármestert felhatalmazza. 

 
2.) A képviselőtestület a támogatás tényének nyilvános-

ságra hozatalát határozza el azzal, hogy hasonló 
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adományozásra hívja fel a város szervezeteit és lako-
sait. 

 
 A gyógykezelésre szoruló Huszár Petra nevére az 

OTP Sárbogárdi Fiókjában nyitott 11773360-00254113 
számú bankszámla számát közzétéve kéri a támoga-
tást, amelyhez közvetlenül a számla tulajdonosa fér 
hozzá. A képviselőtestület nem felügyeli a támogatá-
sokat. A kapott támogatásokról igazolást a magán-
személy adójóváírás céljából kiadni nem tud. 

  
 A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozatnak megfelelően forduljon felhívással 
a nyilvánosság felé. 

 
A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési 
rendelet módosításáról a következő testületi ülésre gon-
doskodjon. 
 
Határidő: aláírásra: azonnal 
  felhívásra, költségvetés módosítására:  
    2008. decemberi ülés 
Felelős:   polgármester 
    jegyző 

 
 
Dr. Krupa Rozália: azt szerette volna, ha a Polgármester úr kitér arra, hogy nem 
felénk kell és nem itt kell felajánlani a támogatási összeget. Benne van a hatá-
rozatban, hogy milyen bankszámlaszámra lehet befizetni a családnak szánt 
összeget. Arra, ami Etelvári képviselő úr javaslata volt, hogy minden képviselő 
ajánljon fel 5 e Ft-ot, nemmel lehet válaszolni. Az a lényeg, hogy nem az ön-
kormányzat szedi és adja át az adományokat, hanem közvetlenül Huszár Pet-
rának a bankszámlaszáma van megadva, oda kell befizetni. Tehát aki akarja 
támogatni a családot, van lehetősége erre a bankszámlaszámra történő befize-
téssel. 
 

A képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésen több napirend, hozzászólás nem volt,  
Juhász János polgármester az ülést 1615 órakor bezárta. 

 

 
kmf. 

 
 

(: Juhász János :)      (: Dr. Krupa Rozália :) 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
(: Etelvári Zoltán :)      (: Bódai Gábor :) 
   képviselő, jkv. hitelesítő        képviselő, jkv. hitelesítő  


