JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 19.
napján 16.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Meghívottak
Dr. Nan Mária Anna
Dr. Czina Zsuzsanna
Jánosiné Kádár Erzsébet
Pongráczné Szerencsi Judit

háziorvos
fogorvos
védőnő
könyvvizsgáló

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom. A háziorvosunk jelezte, hogy később fog érkezni.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot teszek az ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről szóló tájékoztató
2./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához csatlakozás
3./ Szociális tűzifa igénylése
4./ Választási szervek tagjainak /póttagjainak megválasztása (HVB, SZSZB, Nemzetiségi SZSZB)
5./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről szóló tájékoztató
2./ BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához csatlakozás
3./ Szociális tűzifa igénylése
4./ Választási szervek tagjainak /póttagjainak megválasztása (HVB, SZSZB, Nemzetiségi SZSZB)
5./ Egyebek
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1./ Napirendi pont: Egészségügyi intézmények (háziorvos, fogorvos, védőnő) tevékenységéről
szóló tájékoztató
Fekete Gyula polgármester: Felkérem dr. Czina Zsuzsanna fogszakorvost, hogy szíveskedjen röviden
tájékoztatni a képviselő-testületet a munkájukról.
Dr. Czina Zsuzsanna fogszakorvos: Köszönöm szépen a meghívást. Én is köszöntök mindenkit. 13 és
fél éve dolgozunk Olaszliszkán. Az elmúlt beszámoló óta a finanszírozásban változás nem történt.
A rezidens orvosunk is tevékenykedik, akut és visszarendelt betegeink is vannak. Fájós fogú
beteget soha nem küldünk el, ezért vannak néha a csúszások, hiszen van 5 perces és fél órás húzás
is. A fogászatnak minden részét műveljük, egyedül a fogszabályozás az, amit nem, azonban van egy
fiatal orvos, akivel ezen a téren folytatunk tárgyalásokat. Kétféle röntgenünk is van, amelyek
nagyon jól működnek, sokat segítenek a munkában, hiszen cisztát, illetve minden olyan állapotot
rögtön ki tudunk szűrni, ami segít a rák megelőzésében. Ha valaki beül a székünkbe a rákszűrést is
elvégezzük, hisz nagyon sok az ilyen beteg. A cél az, hogy a legegyszerűbb igényektől kezdve a
legkomplikáltabbig döntési lehetősége legyen a páciensnek, ugyanis sokféle beavatkozást el tudunk
végezni. Folyamatosan szűrjük az óvodás és iskolás gyermekeket is. A fogmegtartó kezeléseknek
van egy mennyiségi korlátja, de a rezidens orvos miatt tágabb a keret. A betegek köre egyre
növekszik. Altatásos beavatkozást nem vállalunk. Vannak fogászatok, akik vállalják, mi nem
tervezzük. Mindenkit várunk, aki igényli a szolgáltatásunkat. Bárkinek kérdése van, válaszolok
rájuk.
Fekete Gyula polgármester: Szeretném, megköszönöm doktornőnek a tájékoztatását, megkérem a
képviselő-testület tagjait, hogy akinek kérdése van tessék feltenni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Köszönjük a munkátokat, gratulálok hozzá. Annyit szeretnék még
hozzáfűzni, hogy a rezidens orvost nem szabad innen elengedni.
Dr. Czina Zsuzsanna fogszakorvos: Köszönjük szépen. Bízunk benne, hogy itt marad, azonban a
fiatalokat vonzza a nagyváros és Pest, de egy idő után visszatalálnak.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én is szeretném megköszönni a munkátokat, hiszen jó dolog,
hogy a községünkben egy ilyen szépen felszerelt fogorvosi rendelő található és nem kell a
községbelieknek messzire utazni egy fogászati kezelésért.
Mikó Zoltán képviselő: Én sem szeretnék kimaradni a gratulálók közül. Én is örülök annak, hogy itt
vagytok, hiszen mikor ide jöttetek nem működött a rendelő és szépen rendbehoztátok. Erőt és
egészséget kívánok a további munkához.
Fekete Gyula polgármester: A képviselő-testület nevében megköszönöm a munkátokat. Megkérem a
tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
34/2016. (IX.19.) határozata az olaszliszkai fogorvosi tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Czina Zsuzsanna, Olaszliszka
fogorvosának tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Felkérem Jánosiné Kádár Erzsébet védőnőt, hogy szíveskedjen röviden
tájékoztatni a képviselő-testületet a védőnői tevékenységéről.
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Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: Szeretném megköszönni a meghívást. Én is köszöntök mindenkit. A
védőnői szolgálat működésének főbb céljai, a családok egészségének védelme, a betegségek
megelőzése, a különböző okok miatt támogatásra szorulók segítése.
Módszerünk: az egyéni-közösségi, célzott, a szükségleteken és igényeken alapuló gondozás. A
védőnői ellátás fő területei: tanácsadóban végzett gondozási tevékenység, családlátogatások,
oktatási intézményben végzett védőnői feladatok. A gondozási feladatainkat önállóan végezzük az
ellátási területen lakcímmel rendelkező és valamilyen jogcímen ott tartózkodó, a védőnői ellátást
igénylő és bejelentő személyeknél. Hivatásunk középpontjában a várandós nő, a gyermekágyas
anya, az újszülött, a csecsemő és gyermek egészségvédelme és nővédelem áll. A várandós anyák
száma jelenleg 15 fő, a 0-6 éves gondozottak száma 184 fő, ez 139 családot jelent. Az általános
iskolában 204 főt látunk el. 2016. évben eddig az élveszületettek száma 31 fő. A tisztasági
vizsgálatokat folyamatosan elvégezzük. Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat és a képviselőtestület részére az egész évben nyújtott segítéséért és támogatásáért, a munkánk feltételeinek
javításában.
Fekete Gyula polgármester: Köszönjük szépen a beszámolót, szeretne-e valaki kérdést feltenni a
védőnőnek?
Kamarási Zoltánné képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy az ingyenes fogamzásgátlás
működik-e még?
Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: Igen működik, de nagyon kevesen igénylik, leginkább azok, akiknek
már van 3-4 gyerekük. Akiknek igazából kellene a 14-16 éves gyerekek, velük viszont az a
probléma, hogy spirált nem lehet felhelyezni csak olyan lányoknak és nőknek, akik már legalább
egyszer szültek.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Én szeretném megköszönni a munkádat, hiszen látjuk, hogy
egyre több a gyerek és ezzel párhuzamosan egyre több a gond is.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a testület nevében is a munkádat, és kérem a képviselőtestület tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
35/2016. (IX.19.) határozata az olaszliszkai védőnői tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jánosiné Kádár Erzsébet, Olaszliszka
védőnőjének tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Erzsike megkérlek, maradj még légy szíves, mert van egy beadványod az
iparűzési adóval kapcsolatosan, amit szeretnék felolvasni, és szeretném, ha magad is elmondanád,
hogy mi a gond ezzel a fizetési kötelezettséggel.
Ezt követően Fekete Gyula polgármester felolvassa Jánosiné Kádár Erzsébet beadványát.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem a jegyzőnket, hogy röviden vázolja fel, milyen lehetőségeink
vannak, figyelembe véve a másik két egészségügyi vállalkozásunkat is.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Három egészségügyi szolgáltatónk van a településen, akik helyi iparűzési
adót fizetnek, a háziorvos, a fogorvos, illetve a védőnő. Az árbevétel alapján egyedül a védőnői
szolgáltatásnál merülhet csak fel a kedvezmény, illetve a mentesség adásának lehetősége, hiszen a
másik két egészségügyi szolgáltatónak olyan az árbevétele, amely alapján nem felelnek meg a
kedvezmény, illetve mentesség adás feltételeinek. Tehát jelen esetben csak egy adózó felel meg a
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jogszabályban meghatározott feltételeknek. A Kormányhivatal a tavalyi évben végzett egy
célvizsgálatot a helyi adóztatási tevékenységgel kapcsolatban. Kaptunk tőlük egy tájékoztatást, hogy
valamennyi önkormányzatnak az eddig adott mentességeket is felül kell vizsgálniuk, illetve
amennyiben vannak mentességek, azokat külön engedélyeztetni kell a gazdasági minisztériummal,
mivel uniós irányelveket sért a külön kedvezmény, mentesség adása. Tehát azt kell megfontolni,
hogy amennyiben a képviselő-testület most szeretne adófizetéssel kapcsolatos kedvezményt vagy
mentességet megállapítani, akkor a minisztériumi engedélyeztetést nekünk le kell folytatni, ami
jelen esetben egy adózót érintene, amely összegszerűségében sem olyan mértékű, ami életszerűvé
tenné, hogy csak ezért kezdjünk bele egy minisztériumi engedélyeztetési eljárásnak. Ez nagyobb
városokban jellemző, ahol több egészségügyi szolgáltató működik. Természetesen amennyiben a
képviselő-testület erre felhatalmazást ad, akkor elindítjuk a folyamatot, de ebben az esetben
november végéig meg kell történnie, hiszen a jogszabály szerint addig ki kell tudnunk hirdetni a
helyi adókról szóló rendeletünk módosítását.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Ez nagyon hosszadalmas eljárás?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Egy ilyen eljárásban több mindent vizsgálnak. Problémát okozhat az is,
hogy egy helyi rendeletben normatív módon, általános jelleggel állapítunk meg szabályokat, ami
több adóalanyra, illetve az adóalanyok bizonyos körére kiterjedő rendelkezéseket tartalmaz,
azonban jelen esetben a mentesség adása célirányosan egy adófizető alanyra irányulna. Én inkább
azt javaslom, hogy amennyiben az önkormányzat további kedvezményeket kíván nyújtani az
egészségügyi szolgáltatóknak, azon túlmenően, hogy egy korszerűen felszerelt épületet biztosít a
számukra, azt inkább egyedi döntéssel biztosítsa a részükre.
Kamarási Zoltánné képviselő: Erről most úgy sem tudunk dönteni.
Jánosiné Kádár Erzsébet védőnő: Amikor elkezdtem a vállalkozást sokkal jobb feltételek voltak. Azóta a
finanszírozásunk szinte semmit sem változott a kiadás viszont sok. Ebben az új épületben a rezsi
kevesebb, azonban ebben az évben előfordult, hogy a fizetésemből kellett visszatenni a
tanácsadóba, mert nem volt elég a finanszírozás. Nem feltétlenül az a baj, hogy iparűzési adót kell
fizetni, hanem az egyéb fizetési kötelezettség sok, az OEP-es finanszírozás viszont kevés. Lehet,
hogy eljön az év, hogy visszaadom a vállalkozást.
Fekete Gyula polgármester: Mivel a háziorvosunk később fog érkezni, ezért javaslom, hogy az első
napirendi pontunkat hagyjuk félbe és térjünk rá a második napirendi pontunkra.
2./ Napirendi pont: BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához csatlakozás
Fekete Gyula polgármester: Most csak a csatlakozási szándékról kell dönteni, de megkérem a
jegyzőnket, hogy néhány gondolatot mondjon erről a napirendi pontról.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Felsőoktatási ösztöndíjpályázat az előző évekhez hasonlóan idén is
meghirdetésre került. Az önkormányzatoknak október 3. napjáig van lehetőségük a csatlakozási
szándékukat bejelenteni. Ezzel párhuzamosan ki kell majd írni a pályázatokat, ugyanúgy, mint
tavaly, A és B pályázati kiírással és ezt követően kerül majd a képviselő-testület elé a pályázók
anyaga. Tehát ezen a képviselő-testületi ülésen csak a csatlakozási szándékról kell dönteni.
Fekete Gyula polgármester: Én úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezést mindenképpen támogatni
kell. Aki a pályázathoz való csatlakozást támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
36/2016. (IX.19.) határozata A BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
csatlakozásról
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a
BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
3./ Napirendi pont: Szociális tűzifa igénylése
Fekete Gyula polgármester: Én úgy gondolom, hogy amennyiben a kormányzat adja ezt a lehetőséget a
rászorulók részére, akkor támogatni kell ezt a kezdeményezést.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeptember 30. napjáig kell az önkormányzatoknak a pályázatot benyújtani
az elektronikus felületen keresztül. Ezen a felületen van feltüntetve, hogy településenként mennyi a
maximálisan igényelhető mennyiség. Ez Olaszliszka esetében 468 m3, amennyiben a
keménylombos tűzifát választjuk. Ehhez az önerő 594.360,- Ft, tehát köbméterenként 1.000,Ft+ÁFA, amit vállalnia kell az önkormányzatnak, illetve a tüzelő szállításának a költségét is át kell
vállalnia az önkormányzatnak, amelybe beletartozik a tüzelőanyagnak a településre, illetve a
támogatottakhoz való eljuttatása.
Fekete Gyula polgármester: Mi a véleményetek erről a napirendi pontról?
Kamarási Zoltánné képviselő: Szerintem igényeljük, csak most egy kicsit nagyobb reklámot kellene
csinálni ennek, mert tavaly volt, aki lemaradt róla.
Fekete Gyula polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a szociális
tüzifa igénylésével kapcsolatban, kérem, kézfelemeléssel jelezze
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
37/2016. (IX.19.) határozata helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírás alapján úgy határozott,
hogy benyújtja igényét a 468 erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre.
A képviselő - testület 2016. évi költségvetésében a 468 m3 szociális tűzifavásárlás céljára
benyújtott bruttó 8.321.040,-Ft támogatási igényéhez az 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt,
468.000,- Ft+ áfa, összesen bruttó 594.360,-Ft összegben biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igénylésnek az ebr 42 rendszerben való rögzítéséről,
valamint a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2016. szeptember 30.
4./ Napirendi pont: Választási szervek tagjainak /póttagjainak megválasztása (HVB, SZSZB,
Nemzetiségi SZSZB)
Fekete Gyula polgármester: Én átadom a szót a jegyzőnek, hogy ismertesse a negyedik napirendi
pontot.

6
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A 2014. évben megválasztásra kerületek a Szavazatszámláló Bizottságok,
illetve a Helyi Választási Bizottság. Sajnos azonban a bizottságok megválasztásáról szóló képviselőtestületi döntéseket nem találtuk meg, nem voltak fellelhetők sem az irattárban sem a testületi
anyagokban. A döntések egész biztosan megszülettek, vélhetően ennek a dokumentálása maradt el.
A Területi Választási Iroda vezetőjével történt egyeztetést követően arra a következtetésre
jutottunk, hogy egy testületi döntéssel meg kell erősíteni a korábban megválasztott bizottsági
tagokat ebben a pozíciójukban. Az egyik korábban megválasztott póttag időközben elköltözött, így
célszerű lenne új póttagokat is választani, hiszen a szavazatszámláló bizottságot választott tagjainak
a száma három, azonban a szavazás napján öt főre kell azt kiegészíteni, és ha nincs delegált tag,
vagy valamelyik választott tag nem tud részt venni a szavazáson, akkor a helyére póttagot kell
biztosítani. Tehát a Helyi Választási Bizottság tagjaiban, a Szavazatszámláló Bizottságok választott
tagjaiban, valamint a póttagok egy részében nem történt változás, illetve a póttagok névsorát
kibővitettük Balázsiné Kaczur Anikó, Balázs Barnáné, Csontos Ferencné és Bencze Zsanett
póttagokkal arra az esetre, ha szükségessé válik póttagok részvétele a szavazáson, legyen elegendő
póttag ne a Területi Választási Iroda vezetőjének kelljen más településről kijelölni őket. Tehát Én
erre teszek javaslatot és kérem a képviselő-testületet annak elfogadására.
Fekete Gyula polgármester: Megkérdem a képviselő-testületet, hogy a választási szervek korábban
megválasztott tagjaival, illetve az új póttagok személyével kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.
Amennyiben nincs, megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztéssel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
38/2016. (IX.19.) határozata Választási szervek tagjainak /póttagjainak megválasztásáról (HVB,
SZSZB, Nemzetiségi SZSZB)
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 23. § és 24. §-a alapján a helyi választási bizottság, valamint a
szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja.
A Helyi Választási Bizottság tagjai: Sárkány Julianna (3933 Olaszliszka, Burgondia út 16.), Tóth
János Györgyné (3933 Olaszliszka, Temeto út 7.), Kajuha Jánosné (3933 Olaszliszka, Szent István
út 58.)
A Helyi Választási Bizottság póttagjai: Richvalszki Rudolf (3933 Olaszliszka, Szent István út 59.),
Szabó Zoltán (3933 Olaszliszka, Szabadság út 9.)
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Oroszné Hajdú Ilona (3933 Olaszliszka, Dózsa György út
2/2.), dr. Kovács Zoltánné (3933 Olaszliszka, Kossuth Lajos út 16.), Baloghné Fekete Mária
(3933 Olaszliszka, Kossuth Lajos út 61.), Ender Attiláné (3933 Olaszliszka, Szent István út 13.),
Járásiné Kassai Éva (3933 Olaszliszka, Kazinczy út 3.) Megyeri Sándor Gyula (3933 Olaszliszka,
Petofi Sándor út 32.)
A Szavazatszámláló Bizottság póttagjai: Bizub Zita (3933 Olaszliszka, Szent István út 31.), Tóth
Barnabásné (3933 Olaszliszka, Bánom út 39.), Losó Béláné (3933 Olaszliszka, Petőfi Sándor út
1/5.), Balázsiné Kaczúr Anikó (3933 Olaszliszka, Szabadság út 6/1.), Balázs Barnáné (3933
Olaszliszka, Bánom út 4.) Csontos Ferencné (3933 Olaszliszka, Bánom út 34/1.), Bencze Zsanett
(3933 Olaszliszka, Bánom út 1.)
A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Jedlicska István (3933 Olaszliszka, Kovács út
23.), Urbán Lászlóné (3933 Olaszliszka, Kazinczy út 13.), Szabó Károlyné (3933 Olaszliszka,
Kossuth Lajos út 120.), Garainé Felföldi Anna (3933 Olaszliszka, Szabadság út 39.), Balogh
Istvánné (3933 Olaszliszka, Rákóczi út 8.)
A Helyi Választási Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló
Bizottság választott tagjainak megbízatása a Ve. 33.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a következő
általános választásra megválasztott helyi választási bizottság alakuló üléséig tart.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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5./ Napirendi pont: Egyebek
Fekete Gyula polgármester: Szeretném megkérni a jegyzőt, hogy ismertesse az ülés előtt kiosztott
rendelet-tervezettel kapcsolatos tudnivalót.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A nyár elején kaptunk egy megkeresést a kormányhivatal részéről, mely
szervezet az egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát szerette volna elvégezni,
ezért próbálták bekérni az önkormányzatoktól az ilyen rendeleteket. A 2003. évben kellet első
ízben rendeletet alkotnia az önkormányzatoknak az egészségügyi körzethatárok kijelöléséről. Az
ellenőrzés során derült ki, hogy az önkormányzatok nagy része, többek között Olaszliszka sem
készített ilyen rendeletet. Emiatt egy rendeletalkotási kötelezettséget írt elő a Kormányhivatal az
érintett önkormányzatok részére. A Kormányhivatal 2016. október 10. napjáig adott haladékot az
önkormányzatoknak, eddig az időpontig kell megalkotniuk a rendeletet és erről tájékoztatni a
Kormányhivatalt. A rendelet-tervezet érvényességi kelléke a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
véleményének a megkérése. A véleményt megkértük, ami a múlt héten érkezett meg, ennek alapján
javaslom, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben foglalt szövegezéssel fogadja el a rendelettervezetet.
Fekete Gyula polgármester: Aki a rendelet-tervezet szövegével egyet ért az kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016 (IX.20.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Olaszliszka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Országos
Módszertani Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§.
(1) Olaszliszka Községben a képviselő-testület egy vegyes háziorvosi körzetet alakít ki.
(2) A vegyes háziorvosi körzet Olaszliszka, Vámosújfalu és Erdőbénye községek teljes
közigazgatási területére terjed ki.
(3) A vegyes háziorvosi körzet tekintetében a körzet székhelytelepülése Olaszliszka.
2. §
(1) Olaszliszka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egy védőnői körzetet alakít ki.
(2) A védőnői körzet Olaszliszka és Vámosújfalu községek teljes közigazgatási területére terjed
ki.
(3) A védőnői körzet tekintetében a körzet székhelytelepülése Olaszliszka.
3. §
(1) Olaszliszka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi ellátást
háziorvos és védőnő útján biztosítja az Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola és az Olaszliszkai
Kerekerdő Óvoda intézményekben az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülő
gyermekek, tanulók számára.
(2) Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása tekintetében a védőnői körzethez tartozik az (1)
bekezdésben megjelölt intézmények óvodai nevelésben és az általános iskolai oktatásnevelésben részt vevő gyermekek, tanulók ellátása.
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4. §
(1) Olaszliszka Községi Önkormányzat egy fogorvosi körzetet alkot.
(2) A fogorvosi körzet a Sárospatak Város Önkormányzat által működtetett rendelőintézet I.
számú fogorvosi körzetéhez tartozik. Székhelye: Sárospatak, Comenius u. 16.
(3) A fogorvosi ügyelet székhelye: Sárospatak, Comenius u. 20.
5. §
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a sárospataki székhelyű központi ügyelet útján a
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás keretében biztosítja, a Sárospatak Város
Önkormányzat Rendelőintézetével (3950 Sárospatak, Comenius u. 20.) kötött megállapodás
keretében.
6. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fekete Gyula polgármester: Érkezett a testület részére egy kérelem, amelyet szeretnék felolvasni.
Ezt követően Fekete Gyula Polgármester felolvassa Petrovics Csaba és felesége kérelmét.
Fekete Gyula polgármester: Tehát a lényeg, hogy Petrovics Csaba szeretné, ha támogatná az
önkormányzat az első lakáshoz jutásukat valamilyen összeggel.
Mikó Zoltán képviselő: Az a baj, hogy nincs erre vonatkozó rendeletünk, először rendeletet kell
alkotni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Korábban szabályoztuk rendeletben az első lakáshoz jutók támogatását,
de nem volt rá keret, így eltöröltük ezt a szabályozást.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Viszont jó lenne őket támogatni.
Mikita József képviselő: Nincs rá anyagi fedezetünk. Hogy tudunk rajtuk segíteni?
Kamarási Zoltánné képviselő: Azt nem lehet, hogy az egyiknek adunk a másiknak nem. Szociális
bizottsági hatáskörben kellene ezt megoldani.
Mikó Zoltán képviselő: Hozzunk egy olyan rendeletet, hogy ilyen esetben tudjunk adni 20-25 ezer
forintot.
Holykó Lászlóné képviselő: Azt is meg lehetne tenni, hogy a jövő évben elkülönítünk az
önkormányzat költségvetéséből erre a célra 200-300 ezer forintot
Fekete Gyula polgármester: Akkor erre kérdésre majd később térjünk vissza. Szeretném még
megköszönni mindenkinek a rendezvényen történő részvételt és segítséget. Úgy gondolom, hogy
jól sikerült. Ezt a folyamatot kell továbbvinni. Van-e az egyebekben valakinek előadnivalója?
Kamarási Zoltánné képviselő: A lovas központtal szemben van egy telek, tele van gazzal, le kellene
kaszáltatni, illetve annyit szeretnék még kérdezni, hogy október 15.-ig lesz-e még testületi ülésünk,
ugyanis akkor lesz Szögi Lajos halálának a 10. évfordulója. Az önkormányzat részt kíván-e venni
rajta?
Fekete Gyula polgármester: Én ugyan úgy terveztem a megemlékezést, ahogy tavaly csináltuk, közösen
lemegyünk az önkormányzat buszával az emlékhelyhez.
17 óra 55 perckor megérkezik a képviselő-testületi ülésre Nan Mária Anna háziorvos.
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Fekete Gyula polgármester: Mivel időközben megérkezett a háziorvosunk ezért javaslom, hogy a
testületi ülésünket a félbeszakított első napirendi pont tárgyalásával folytassuk és felkérem Dr. Nan
Mária Anna háziorvost, hogy szíveskedjen röviden tájékoztatni a képviselő-testületet a háziorvosi
munkájáról.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Köszönöm a meghívást. Szeretném megköszönni a segítségeteket,
hogy a praxishatár módosítást meg tudtam csinálni. Így a három településen Olaszliszka,
Vámosújfalu és Erdőbénye településeken több mint 3000 beteget látunk el. Olaszliszkán 42 fő l év
alatti gyermek van, akikkel sajnos nagyon sok a probléma. Nagyon jó a kapcsolat az óvodával és az
iskolával is. Legtöbb problémánk a táppénzesekkel van, ugyanis Én csak akkor veszem fel
táppénzre az embereket, ha tényleg betegek. A tapasztalat szerint ilyenkor azt a megoldást
választják az emberek, hogy elviszik a kártyájukat máshová. Ebben az évben körülbelül 10 embert
vesztettem el ebből az okból. Egyébként átlagban naponta kb. 100 beteget látunk el. Az utóbbi két
évben nagyon megszaporodott a betegek száma. Bárkinek kérdése van, válaszolok rájuk, ha tudok.
Fekete Gyula polgármester: Meg kell köszönni Marikának a ténykedést.
Dr. Nan Mária Anna háziorvos: Szeretném a segítségeteket kérni, mivel van 3 olyan idős beteg,
akiknek nagyon magas a gyógyszerköltségük, kb. 30-40 ezer Ft körüli összeg, nekik
közgyógyellátást meg lehet-e állapítani méltányossági alapon?
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Már csak alanyi vagy normatív jogcímen állapítja meg a közgyógyellátást a
Sárospataki Járási Hivatal. Méltányossági alapon közgyógyellátásra már nincs lehetőség. Települési
támogatás keretében nyújtható gyógyszertámogatás.
Fekete Gyula polgármester: Ha nincs kérdés, akkor a képviselő-testület nevében is megköszönöm a
munkádat. Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
39/2016. (IX.19.) határozata az olaszliszkai háziorvos tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nan Mária Anna, Olaszliszka
háziorvosának tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Fekete Gyula polgármester: Kíván-e még valaki az egyebekhez hozzászólni?
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: A ravatalozó előtti fedett rész alá jó lenne két padot csináltatni,
valamint a burgondián lévő tujákkal kellene kezdeni valamit, amíg nem lesz egy baleset.
Van- még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést.
A képviselő testület ülése 18 óra 45 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

