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Tisztelt Képviselő-testület!

A  Pannonhalmi  Kistérségi  Járóbeteg  Központ  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  csütörtöki  napon 
taggyűlést  tart.  A napirendi  pontok  között  a  felügyelő  bizottság  helyzetét  is  kívánja  tárgyalni, 
valamint a társaság székhelyének áthelyezéséről is döntés születhetne.

1.)

A felügyelő bizottság a társaság létrehozatala óta változatlan, ami azt jelenti, hogy az jelenleg 8 
fővel  működik.  A társasági  szerződés értelmében a felügyelő bizottság 9 fős,  viszont  Szegvári 
Péter 2009. elején lemondott, így az azóta nélküle működik. 

Jelenleg tagjai:
Czébán Jenő - kistérségi munkaszervezet vezető
dr. Varga Gábor – megyei kórház előző főigazgató
dr. Begya László - háziorvos Nyúl, Győr környéki ügyelet 
dr. Miklós Rozália – háziorvos Pannonhalma
Rábai László – főapáti titkár
Unger György – takarékszövetkezet elnök
Németh Zoltán – volt alpolgármester, képviselő-testületi tag
Szilágyi Kemál – jelenlegi képviselő-testületi tag 

A felügyelő  bizottság összetétele  akkor  alakult  ki,  amikor  még kistérségi  összefogás övezte a 
projektet. Egyszerű és lényegre törő javaslatunk szerint elegendő lenne 4 tagú felügyelő bizottság, 
amelyből  egy  tagságot  vállalna  dr.  Tamás  László  jelenlegi  főigazgató.  Ennek  a  szimbolikus 
kapcsolatokon felül praktikus hasznai is lennének meggyőződésünk szerint  a megyei kórházzal 
való együttműködési területeket  érintően.  A kistérségi  kohézió érdekében 1 tagság delegálását 
átengedném a társaságban részes önkormányzatok részére,  míg további 2 tagot delegálna az 
önkormányzat praktikusan képviselők formájában.



2.)

A székhely áthelyezésére praktikus okok miatt lenne szükség. Az épület felépültével megoldódnak 
egyben a társaság ügyvezetésével  kapcsolatos  helyiség szükségletek is.  A pályázati  kötelmek 
miatt a projektmenedszment által bérelt  pannonhalmai irodahelyiségben voltak az ügyvezető úr 
iratai,  amelyek  a  közelmúltban  átkerültek  az  épületbe.  Azt  gondolom  ezt  a  javaslatot  nem 
szükséges túlragozni.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslattal kívánok élni:

.../2010.(X.26.) képviselő-testületi határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többségi tulajdonában 
álló  Pannonhalmi  Kistérségi  Járóbeteg  Központ  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  
taggyűlésével kapcsolatban az alábbi döntési javaslatokat tartja szükségesnek:
− A társasági szerződés 4 fős felügyelő bizottság tekintetében történő átalakítása az 
alábbiak szerint:
önkormányzat képviselő-testülete által delegálva: ...
kisebbségi tulajdonosok által delegált 1 fő
dr. Tamás László János PAMOK főigazgató
− A társasági szerződés társaság székhelye szerinti átalakítása 9090 Pannonhalma, 
Árpád u. 2/A. címre történjen.

A képviselő-testület felkéri Bagó Ferenc polgármestert, hogy a tulajdonos nevében a 
döntést a taggyűlésen képviselje.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: 2010. 10. 28.

Tisztelettel:

dr. Török Péter
jegyző


